
 

 

 

 

 

BAB   I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penerapan game edukasi bermula dari perkembangan video game yang sangat pesat 

dan menjadikannya sebagai media efektif yang interaktif dan banyak dikembangkan di 

perindustrian. Melihat kepopuleran game tersebut, para pendidik berpikir bahwa mereka 

mempunyai kesempatan yang baik untuk menggunakan komponen rancangan game dan 

menerapkannya pada kurikulum dengan penggunaan industri berbasis game. Game 

harus memiliki desain antarmuka yang interaktif dan mengandung unsur menyenangkan 

(Hurd dan Jenuings, 2009).  

Salah satu peran game adalah dapat dipergunakan untuk pembelajaran. baik untuk 

masyarakat normal maupun masyarakat berkebutuhan khusus. Masyarakat 

berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan 

anak pada umumnya tanpa selalu menunjukan pada ketidakmampuan mental, emosi 

atau fisik. Yang termasuk kedalam Anak Berkebutuhan Khsus (ABK) antara lain: 

tunanetra, , tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan prilaku, anak 

berbakat, anak dengan gangguan kesehatan.  

Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat. 

karakteristik dan hambatan yang dimilki, ABK memerlukan bentuk pelayanan 

pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka, seperti 

tunanetra memerlukan huruf Braille dan  berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat 

seperti gerakan untuk memakai keadaan yang ada. contohnya masyarakat tunarungu 

adalah masyarakat yang membutuhkan suatu pembelajaran khusus dalam hal 

memahami perkataan karena cara mereka memahami suatu perkataan tidak sama seperti 

masyarakat normal. Ada cara tersendiri bagi mereka untuk memahami yaitu dengan 

bahasa isyarat. Akan tetapi belajar bahasa isyarat bukan hanya untuk masyarakat 

tunarungu, masyarakat normal juga harus bisa untuk berbahasa isyarat agar kita dapat 

membantu kebutuhan yang disampaikan masyarakat tunarungu dan wicara, contohnya 
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kita dapat memberi pembelajaran bagi mereka yang sudah difabilitas sejak lahir tentang 

bagaimana mempelajari bahasa isyarat yang benar. 

Bahasa isyarat adalah sarana komunikasi yang vital bagi penyandang tunarungu 

menggunakan simbol-simbol dengan gerakan tangan, mimik wajah, dan tubuh 

berhubung tidak dapat mendengar suara orang berbicara dan memiliki kelainan area 

artikulasi (tidak mampu mendengar). Bahasa isyarat sendiri memiliki metode metode 

yang berbeda , setidaknya ada 2 (dua) metode yaitu SIBI (Sistem Isyarat Bahasa 

Indonesia), dan BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia). SIBI merupakan metode bahasa 

isyarat yang dikeluarkan oleh KEMENSOS dan KEMENDIKNAS, metode SIBI ini 

dijadikan standar bagi masyarakat tunarungu untuk berkomunikasi akan tetapi SIBI 

menerima banyak penolakan oleh berbagai komunitas masyarakat tunarungu 

dikarenakan bahasa ini merupakan buatan orang berpendengaran normal yang 

mengikuti tata bahasa Indonesia sedangkan BISINDO tidak mengikuti kaidah tata 

bahasa yaitu tidak menggunakan imbuhan awalan dan akhiran (Manurung, 2010). 

Masalah yang terjadi pada anak tunarungu dalam belajar adalah sulitnya 

memberikan pemahaman kata karena proses pembelajaran yang yang sedang berjalan 

hanya menggunakan gerakan mulut dan penerapannya ditulis manual di papan tulis, 

sehingga anak cenderung sulit memahami karena anak akan merasa cepat bosan. 

Oleh karena itu dalam membantu masyarakat tunarungu untuk mempelajari 

bagaimana menyampaikan suatu perkataan dengan menggunakan bahasa isyarat yang 

menggunakan metode BISINDO maka dikembangkanlah “Game Edukasi Untuk Anak 

Kesulitan Berbicara Berbasis Android”. Hal ini diharapkan dapat memberikan 

alternative media pembelajaran melalui game untuk menarik minat belajar anak. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bahasa isyarat merupakan bahasa pemersatu bagi masyarakat tunarungu wicara 

dengan masyarakat umum, bahasa ini juga sebagai bahasa pembelajaran dasar. Saat ini 

pembelajaran yang ada merupakan pembelajaran bahasa isyarat yang dikembangkan 

oleh pemerintah dengan metode SIBI (Sistem Bahasa Isyarat Indonesia). Metode yang 

dikembangkan oleh pemerintah ini banyak menerima penolakan dari berbagai 

organisasi tunarungu, dikarenakan bahasa ini merupakan buatan orang berpendengaran 
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normal yang mengikuti tata bahasa Indonesia. Metode lain yaitu BISINDO penggunaan 

bahasa isyarat yang tidak mengikuti kaidah tata bahasa yaitu tidak menggunakan 

imbuhan awalan dan akhiran. Akan tetapi metode bahasa ini belum meluas ke berbagai 

kalangan masyarakat baik masyarakat tunarungu maupun masyarakat umum. Oleh 

karena itu melihat potensi perkembangan smartphone berbasis android pada saat ini 

maka untuk mempermudah menyebarluaskan pembelajaran bahasa isyarat 

dikembangkanlah game pembelajaran bahasa isyarat yang menggunakan metode 

BISINDO. Dengan kata lain pada aplikasi tersebut terdapat game dan pembelajaran 

sehingga dapat membantu proses belajar dan kegiatan belajar tidak cenderung 

membosankan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu masyarakat tunarungu dalam 

mempelajari bahasa isyarat dengan metode BISINDO  dan membantu menyebarluaskan 

metode ini agar dapat menjadi bahasa isyarat standar Indonesia seperti yang 

dicanangkan organisasi tunarungu di seluruh Indonesia. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada proposal ini adalah : 

1. Membangun game edukasi menggunakan metode BISINDO 

2. Aplikasi yang dikembangkan memiliki fitur pembelajaran huruf, angka, bahasa 

sehari hari, dan permainan. 

3. Permainan hanya sebatas menjawab dari gerakan yang diberikan, dan sebaliknya. 

4. Aplikasi yang dibuat khusus untuk anak penyandang tunarungu, namun masyarakat 

lain juga dapat menggunakannya. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Membantu baik masyarakat difabilitas seperti tunarungu dan masyarakat normal 

dalam mempelajari bahasa isyarat dengan metode BISINDO 
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2. Membantu menyebarkan bahasa induk BISINDO untuk semua kalangan masyarakat 

3. Membantu menjadikan BISINDO sebagai bahasa isyarat standar Indonesia 

 

 Bab ini berisi simpulan selama melakukan penelitian untuk laporan skripsi serta 

saran yang mungkin berguna bagi para pembaca berhubungan dengan penelitian yang 

dibuat. 

 


