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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang Masalah 

 Menurut Mansur (2007:88): 

 Pendidikan anak usia dini ialah suatu proses pembinaan tumbuh 

kembang anak dari lahir hingga enam tahun secara menyeluruh 

yang mencakup aspek fisik dan non fisik dengan memberikan 

rangsangan bagi jasmani dan rohani (moral,spiritual), 

motorik,akal,pikiran,emosional, dan sosial yang tepat agar anak 

tumbuh dan berkembang secara optimal. 

 

Hurlock (1978:176): 

 

 Pendidikan TK merupakan lembaga formal untuk anak usia dini 

sebelum memasuki pendidikan dasar. Pendidikan  dalm 

pembelajaran di TK merupakan upaya untuk membantu 

mengembangkan seluruh aspek tumbuh kembang anak. Bahasa 

merupakan saran komunikasi yang penting dalam kehidupan 

sehari-hari, dengan Bahasa manusia dapat berkomunikasi satu 

dengan lainya untuk menungkap pikiran dan perasaan.  

 

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang 

memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti pembelajaran karena kelainan 

fisik, mental, emosional, sosial dan/atau dan memiliki potensi kecerdasan 

dan bakat istimewa. Bagaimanapun cara atau metode mengajar anak usia 

dini untuk membaca, menulis dan berhitung harus benar-benar 

diperhatikan. 

 Pendidikan khusus diperuntukan untuk anak berkebutuhan khusus. 

Dalam pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus anak 

berkelainan, istilah penyimpangan secara eksplisit ditujukan 

kepada anak yang dianggap memiliki kelainan dari kondisi rata-rata 

anak normal umumnya, dalam hal fisik, mental, maupun 

karakteristik perilakusosialnya Heward & Orlansky,1988 dalam 

psikopedagogik anak berkelaian(2008;2). 

 

Menurut pasal 15 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahwa 

jenis pendidikan bagi Anak berkebutuan khusus adalah Pendidikan 

Khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah segolongan anak yang 
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memiliki kelainan sedemikian rupa dari anak rata-rata normal dalam segi 

fisik,mental,emosi,social atau gabungan dari ciri-ciri itu dan menyebabkan 

mereka mengalamai hambatan untuk mencapai perkembangan yang 

optimal sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus untuk 

mencapai perkembangan yang optimal, yang termasuk kedalam ABK 

antara lain: tunanetra, tunarungu, 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. Karena karakteristik dan hambatan yang dimilki, 

ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan 

dengan kemampuan dan potensi mereka, contohnya bagi tunarungu 

berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. 

(Mulyono, 2008: 12): “Agar anak berkebutuhan khusus memperoleh 

layanan pendidikan yang bermutu terutama terhadap anak yang belajar di 

sekolah maka semua guru harus mengerti dan mengenal karakteristik anak 

berkebutuhan khusus serta mampu menerapkan metodelogi pembelajaran 

yang tepat”. Pada pendidikan anak usia dini yang berkebutuhan khusus, 

dalam memberikan kesempatan memperoleh pendidikan dan pengajaran 

yang sama dan memperkecil kesenjangan angka partisipasi pendidikan 

anak normal dengan anak yang berkelainan, guru perlu memahami sosok 

anak berkelainan, jenis dan karakteristik etiologi penyebab kelainan, 

dampak psikologis serta prinsip-prinsip layanan pendidikan anak 

berkelainan. 

Adapun bentuk satuan pendidikan / lembaga sesuai dengan 

kekhususannya di Indonesia dikenal SLB bagian A untuk tunanetra,     

SLB bagian B untuk tunarungu, SLB bagian C untuk tunagrahita,  

SLB bagian D untuk tunadaksa, SLB bagian E untuk tunalaras dan SLB 

bagian G untuk cacat ganda. 

Sebagai mana inti pernyataan yang telah dipaparkan diatas bahwa 

anak berkebutuhan khusus itu perlu adanya dukungan, perhatian, kasih 

sayang dan yang paling utama ialah hak penuh atas dirinya mendapatkan 
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sekolah dan pembelajaran yang layak seperti anak normal yang lainnya 

meskipun mereka mengalami kekurangan fisik maupun mental. Maka dari 

itu, disini peneliti memilih melakukan observasi di SLB-B YRTRW 

Gumunggung Surakarta yaitu untuk anak tunarungu, dengan 

mengobservasi di kelas p3 dengan alasan, anak didik tersebut kurang 

mampu menyampaikan informasi yang diberikan oleh guru, dia sudah 

mengerti konsep, tetapi sulit untuk mengingat dan mengutarakan informasi 

yang diberikan oleh guru, terkhusus dalam bidang kemampuan berbahasa. 

Melihat kondisi mereka yang mempunyai kekurangan, maka saya 

sebagai peneliti ingin memberikan rangsangan bagi anak didik dan 

memberikan pembelajaran yang sekiranya tidak monoton bagi 

anak,dengan demikian perlu adanya tahapan proses yang terjadi, untuk itu 

harapan yang muncul ialah peneliti mampu dan berhasil dalam 

memberikan pembelajaran yang menggunakan media gambar . Selain itu, 

peneliti juga memberikan manfaat bagi anak didik karena dapat 

menambah kosakata untuk anak, mengembangkan kemampuan berbahasa 

anak danmelatih daya ingat anak. Disisi lain, agar anak didik semangat 

untuk proses pembelajaran yang berlangsung dengan melalui media 

gambar.  

Maka dari itu peneliti memberikan sedikit cara untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa anak di TK SLB-B YRTRW Gumunggung 

Surakarta,karena peneliti melihat permasalahan yang terjadi pada anak di 

TK tersebut, untuk itulah peneliti memilih judul “Penerapan Media 

Gambar Untuk Meningkatkan Kemampuan BerbahasaA nak Tuna Rungu 

Wicara di SLB-B YRTRW Gumunggung Surakarta Tahun Ajaran 

2016/2017 ”. 
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B. Perumusan Masalah 

       Bersadarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan media gambar sesuai untuk kebutuhan anak 

tunarungu wicara di TK SLB-B YRTRW Gumunggung Surakarta ? 

2. Apakah melalui media gambar dapat meningkatkan kemampuan 

berbahasa anak tuna rungu wicaradi TK SLB-B YRTRW 

Gumunggung Surakarta ? 

C. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

disebutkan diatas, maka tujuan yang hendak di capai peneliti adalah untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa anak tuna rungu wicara melalui 

media gambar di TK SLB-B YRTRW Gumunggung, Surakarta Tahun 

ajaran 2016/2017.  

D. Manfaat penelitian 

       Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Adapun manfaat teoritis, yaitu sebagai berikut : 

Menambah ilmu penerapan media gambar untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa dalam pembelajaran pada anak tuna rungu 

wicara di TK SLB-B YRTRW. 

2. Adapun manfaat praktis, yaitu sebagai berikut : 

a. Adapun manfaat yang diperoleh bagi anak didik, yaitu sebagi 

berikut :  

1) Mengembangkan kemampuan berbahasa anak didik untuk 

meningkatkan daya ingat anak dalam kehidupan sehari-hari 

baik sekarang maupun mendatang. 

2) Mendorong semangat belajar bagi anak. 

3) Mengembangkan inspirasi anak melalui media gambardan 

terciptanya kegiatan belajar mengajar yang baik dan 

menyenangkan. 
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b. Adapun manfaat yang diperoleh bagi guru, yaitu sebagai berikut : 

1) Memberikan kemudahan bagi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran kemampuan berbahasa, dan masukan bagi para 

guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kemampuan 

berbahasa.  

2) Memudahkan guru untuk melatih ketrampilan dan kesabaran 

dalam proses mengajar. 

3) Guru dapat menerapkan pembelajaran kosa kata bahasa 

menggunkan media gambar 

4) Membangkitkan kreativitas guru dalam menerapkan dan 

mencipatakan inovasi dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Adapun manfaat yang diperoleh bagi sekolah, yaitu sebagai 

berikut: 

Sekolah dapat meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan dalam 

pembelajaranya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


