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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat penghubung dalam berkomunikasi.Bahasa 

yang ada di dunia bermacam-macam salah satunya adalah bahasa 

isyarat.Bahasa isyarat merupakan salah satu masalah individu yang 

membantu komunikasi sesama penyandang tuna rungu dan tuna wicara 

atau antara orang normal dengan penyandang tuna rungu dan tuna wicara 

tersebut dalam masyarakat yang lebih luas.Bentuk bahasa isyarat tersebut 

adalah tatanan yang sistematis tentang seperangkat isyarat jari, tangan dan 

berbagai gerak untuk melambangkan kosa kata bahasa Indonesia. Tatanan 

sistematis tersebut mencakup segi kemudahan dan ketepatan 

pengungkapan makna isyarat yang akurat dan konsisten mewakili tata 

bahasa Indonesia dengan satu kata dasar atau imbuhan.  

Penyandang tuna rungu adalah sekelompok orang yang 

menggunakan bahasa isyarat, biasanya mengkombinasikan bentuk tangan, 

gerak tangan, lengan, dan tubuh, serta ekspresi wajah untuk 

mengungkapkan pikiran mereka.Sedangkan tuna wicara merupakan 

individu yang mengalami kesulitan dalam berbicara, disebabkan tidak 

berfungsinya alat-alat berbicara mereka. 

Dewasa ini bahasa isyarat yang digunakan untuk berkomunikasi 

hanya mencakup dalam kecakapan yang umum.Masyarakat banyak yang 
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kurang memahami kosa kata dalam bahasa isyarat secara mendetail 

mungkin dikarenakan begitu banyak kosa kata dan buku yang berukuran 

besar dan tebal yang sulit dibawa kemana-mana. 

Perkembangan teknologi informasi semakin pesat yang merambah 

ke berbagai bidang mulai dari bidang pendidikan, bidang bisnis, bidang 

kesehatan dan lain sebagainya.Memanfaatkan perkembangan teknologi 

informasi dapat meringankan pekerjaan seseorang dalam mengakses dan 

memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. 

Perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat mengharuskan kita 

untuk mengikuti perkembangan tersebut, terutama dalam kehidupan 

sehari-hari untuk membangun sumber daya manusia yang handal dan 

berkualitas.Teknologi informasi tersebut adalah media yang membantu 

dalam mempelajari bahasa isyarat secara umum yang dipahami sebagai 

media berkomunikasi pada umumnya dimengerti secara oral (berbicara) 

dan dalam bentuk tulisan (Wijayanto, 2010). 

Teknologi yang sedang berkembang saat ini salah satunya adalah 

Sistem Operasi Android pada telepon seluler. Android itu sendiri 

merupakan sistem operasi berbasis Linux yang digunakan untuk mengelola 

sumber daya perangkat keras, baik ponsel, smartphone dan juga PC tablet. 

Saat ini mulai banyak yang memanfaatkan Android untuk melengkapi 

gaya hidup serta kebutuhan orang-orang yang suka terhadap 

perkembangan teknologi.  
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Handphone bukan lagi suatu barang yang mewah.Sistem operasi 

yang ditawarkan pada handphone masa kini sudah cukup canggih dengan 

bermacam-macam aplikasi di dalamnya.Hampir setiap orang memiliki 

handphone, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.Berdasarkan uraian 

tersebut muncul sebuah gagasan untuk memanfaatkan mobile application 

untuk pembuatan aplikasi kamus bahasa isyarat untuk tuna rungu dan tuna 

wicara berbasis android.Tujuannya adalah untuk meningkatkan bahasa 

isyarat yang lebih baik bagi penyandang tuna rungu dan tuna wicara pada 

khususnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diperoleh rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana pembuatan aplikasi berbasis android tersebut? 

2. Bagaimana aplikasi dimanfaatkan sebagai kamus bahasa isyarat bagi 

penyandang tuna rungu, tuna wicara dan masyarakat umum? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penyusunan penelitian memerlukan adanya pembatasan masalah 

supaya tidak menyimpang dari tujuan semula dan menghindari kerancuan 

serta perluasan masalah, maka pokok permasalahan yang dibatasi adalah : 

1. Perancangan dan pembuatan aplikasi kamus bahasa isyarat dibuat 

sebagai bahan alat pembelajaran yang digunakan di sekolah luar biasa 
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tetapi juga untuk dipergunakan orang normal (umum), ini mengacu pada 

sekolah luar biasa yaitu tentang isyarat-isyarat sehari-hari. 

2. Bahasa isyarat hanya mencakup isyarat huruf, isyarat angka, isyarat kata 

dasar, isyarat awalan, isyarat akhiran, isyarat partikel, kata ganti dan 

kata-kata sehari-hari. 

3. Gambar atau video bahasa isyarat memiliki resolusi kecil dan berformat 

.Mp4. 

4. Aplikasi ini hanya dapat dijalankan pada telepon seluler dengan Sistem 

Operasi Android minimal versi 2.3. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pembuatan proposal skripsi ini adalah : 

1. Membangun sebuah aplikasi kamus bahasa isyarat untuk tuna rungu dan 

tuna wicara. 

2. Memanfaatkan Mobile Application sebagai media belajar bahasa isyarat 

untuk penyandang tuna rungu dan tuna wicara pada khususnya dan 

masyarakat umum. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari pembuatan aplikasi kamus bahasa 

isyarat tersebut yaitu : 
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1. Bagi Penyandang Tuna Rungu dan Tuna Wicara 

Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan media belajar bahasa 

isyarat yang lebih baik, mudah dan praktis bagi penyandang tuna rungu 

dan tuna wicara karena setiap orang saat ini memiliki handphone yang 

mudah dibawa kemana-mana. 

2. Bagi Pengguna 

Aplikasi ini mempermudah dalam membantu belajar bahasa 

isyarat guna berkomunikasi dengan sesama tuna rungu, tuna wicara dan 

orang normal lainnya yang ingin belajar bahasa isyarat dan ingin dapat 

berkomunikasi dengan orang-orang penyandang tuna rungu dan tuna 

wicara. 

3. Bagi Penulis 

Penulis dapat mempraktekan ilmu yang didapatkan selama kuliah 

dan dapat memahami bagaimana cara membuat sebuah aplikasi. Hasil 

penelitian akan menambah pengetahuan ilmu dan wawasan penulis 

mengenai Mobile Application. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan untuk mempermudah melihat dan mengetahui 

pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh, maka 

perludikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman 

penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai 

berikut : 
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1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal membuat sampul depan, halaman judul, halaman 

persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto 

dan persembahan, halaman pengantar, halaman daftar isi, halaman 

daftar tabel, halaman daftar gambar, arti glambang dan singkatan dan 

abstraksi. 

2. Bagian Utama Skripsi 

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka ini meliputi : 

A. Telaah Penelitian yang berisi tentang hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan. 

B. Landasan Teori yang berisi tentang pembahasan 

pengertian Android, bahasa isyarat, eclipse, Android 

SDK, arsitektur Android. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan metode penelitian 

yang dilakukan untuk dilakukan untuk pengumpulan data 

yaitu Studi Literatur, kemudian Analisis Kebutuhan, serta 

Perancangan dan Implementasi. Selain itu metode penelitian 

ini sendiri meliputi waktu dan tempat penelitian, peralatan 

utama dan pendukung, alur penelitian (Flowchart). 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari 

analisis, desain, hasil testing dan implementasinya. 

BAB V PENUTUP 

 Berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang 

telah dilakukan. Kesimpulan mengemukakan masalah yang 

ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian 

yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi jalan 

keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. 

Saran ini ditujukan untuk ruang lingkup penelitian. 

3. Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran. 

 

 

 


