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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Belajar sebagai proses yang dialami setiap individu dalam memperoleh 

pengetahuan, keterampilan hidup, dan karakter-karakter yang memungkinkan 

setiap individu mencapai tingkat kematangan menurut tahap perkembangannya. 

Mengenai hal tersebut, dimensi pembelajaran melingkupi seluruh aspek 

kehidupan manusia yang dapat dilaksanakan baik secara formal maupun non 

formal. Anak usia dini menggunakan potensinya untuk memiliki keterampilan 

hidup diantaranya ditunjukkan oleh keterampilan intelektual, sosial, emosional, 

dan keterampilan umum seperti kemampuan menolong diri sendiri yang 

memungkinkannya mandiri (Sunarti dan Purwani, 2005). Pada anak usia dini 

salah satu pembelajaran yang diberikan adalah pengenalan buah. Pengenalan jenis 

buah-buahan sejak dini perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan buah-buahan 

merupakan makanan nabati yang kaya serat serta vitamin sehingga bermanfaat 

bagi kesehatan tubuh, dan Indonesia merupakan negara yang memiliki 

keanekaragaman jenis buah-buahan (Santoso, 2011:36). Oleh karena itu, 

pengenalan dan pemahaman mengenai buah-buahan penting untuk disampaikan 

kepada anak-anak sejak dini agar anak dapat mengenal atau mengetahui 

bermacam-macam buah beserta warna dan manfaatnya. 

Masyarakat semakin menyadari betapa pentingnya pendidikan untuk anak 

usia dini. Hal ini nampak dengan semakin berkembangnya tempat pendidikan 
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anak usia dini formal, informal dan nonformal di seluruh Indonesia. Meski 

demikian perlu peningkatan mutu pada taman kanak-kanak (TK) dan pendidikan 

anak usia dini yang sudah ada dengan pemanfaatan sarana yang ada. Buku 

diharapkan membantu para pendidik dengan bahan ajar yang ada, serta 

mengembangkannya sesuai kebutuhan anak (Sudono et. al., 2000:1).  

Pembuatan buku cetak untuk usia dini harus disertai ilustrasi yang 

menarik. Konsep abstrak yang disajikan dalam buku cetak harus diilustrasikan 

dengan alat bantu visual seperti foto, peta, tabel, gambar dan sebagainya. Buku 

cetak tersebut menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan mengundang untuk 

dilihat dan dibaca.  Ilustrasinya harus benar-benar dipilih dengan baik dan sesuai 

dengan topik utamanya (Kochhar, 2008:171).  

Tidak semua anak usia dini mempunyai kemampuan indra yang lengkap, 

pada sisi lain ada anak usia dini yang tunarungu. Anak tersebut harus 

mendapatkan perlakuan khusus dalam belajar dibanding teman-teman lainnya. 

Anak tunarungu ialah anak yang mengalami kekurangan atau kehilangan 

kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya 

sebagian atau seluruh alat pendengaran sehingga mengalami hambatan dalam 

perkembangan bahasa (Suryanah, 1996:216). 

Pada esensinya setiap anak usia dini sangat menyukai warna dan gambar. 

Maka dari itu, ilustrasi berwarna memiliki peran penting dalam buku. Isi ilustrasi 

menjadikan anak-anak bisa dengan mudah mengenali nilai-nilai pelajaran yang 

terkandung di dalamnya. Ilustrasi tersebut harus memiliki banyak arti dan dapat 

menjelaskan teks atau menjadi pelengkap dan tambahan bagi teks (Kochhar, 
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2008:171). Anak tunarungu maupun anak normal umumnya sangat menyukai 

dengan warna. Sehingga pembuatan buku juga menyertai dengan warna. Buku 

ilustrasi anak dapat digunakan sebagai inovasi dari pembelajaran anak pada 

TKLB-B yang selama ini identik dengan pembelajaran konvensional dengan 

melihat isyarat bibir atau tangan dari guru. Halik (2013:44) menjelaskan inovasi 

pembelajaran merupakan langkah yang tepat dalam mengatasi berbagai 

permasalahan dalam proses pendidikan umumnya dan proses pembelajaran 

khususnya. Dengan demikian, inovasi pembelajaran dapat dilaksanakan guru 

untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran, sehingga 

dapat mencapai hasil yang maksimal.  

Pembelajaran pada anak-anak tunarungu  khususnya TKLB-B yang diajari 

tentang pengenalan nama buah-buahan, mereka tidak bisa memahami secara baik 

kalau hanya melalui penjelasan dengan bahasa isyarat saja, karena hal tersebut 

kurang menarik perhatian dari anak dan anak cepat bosan. Buku ilustrasi gambar 

dapat dijadikan sebagai metode pembelajaran bagi anak tunarungu dalam metode 

belajar isyarat yang berbasis karakter. Jadi media visual seperti buku ilustrasi 

berbasis karakter sangat penting untuk pembelajaran anak-anak TKLB-B 

(tunarungu). Buku gambar ilustrasi tersebut disajikan guru melalui System Isyarat 

Bahasa Indonesia (SIBI) yaitu bahasa isyarat bibir atau tangan, dengan tampilan 

karakter buah sehingga buku  ilustrasi dapat membantu guru dalam mengajar 

anak-anak TKLB-B (tunarungu).  

Dari uraian fenomena-fenomena tersebut maka perlu untuk membuat 

buku-buku ilustrasi bagi anak-anak TKLB-B. Buku ilustrasi tersebut berisikan 
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tentang nama-nama buah dengan disertai System Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) 

serta karakter dari masing-masing buah. Buku tersebut akan menarik dan 

memudahkan siswa TKLB-B yang menderita tunarungu. 

Lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah TKLB Karya 

Mulia Surabaya. TKLB Karya Mulia Surabaya merupakan salah satu sekolah luar 

biasa yang berada di Surabaya, tepatnya di Jalan Ahmad Yani No. 6-8 Surabaya. 

Sekolah ini berdiri pada tahun 1969 yang dirintis dan dikembangkan oleh Sri 

Rahajeng Harjono. Awal dirintis sekolah ini merupakan Yayasan Pembina Anak 

Tunarungu (YPATR). Berikut merupakan foto dari TKLB Karya Mulia Surabaya 

dan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di TKLB Karya Mulia Surabaya: 

 

 

Gambar 1.1 Bagian Depan Yayasan Karya Mulia Surabaya 
(Sumber  :  Hasil Olahan Peneliti, 2016) 
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Gambar 1.2 Halaman BermainTKLB-B Karya Mulia Surabaya 
(Sumber  :  Hasil Olahan Peneliti, 2016) 

 
 

 

Gambar 1.3 Bagian Depan Ruang Kelas TKLB-B Karya Mulia Surabaya 
(Sumber  :  Hasil Olahan Peneliti, 2016) 
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1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas maka ditarik 

rumusan masalah; bagaimana merancang buku ilustrasi pengenalan nama 

buah-buahan dengan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) berbasis 

karakter untuk anak-anak TKLB-B Karya Mulia Surabaya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penulisan penelitian ini tidak menyimpang dan mengambang 

dari tujuan yang semula direncanakan maka penulis menetapkan batasan-

batasan sebagai berikut; 

a. Merancang buku ilustrasi pengenalan nama buah-buahan dengan bahasa 

isyarat berbasis karakter untuk anak-anak TKLB-B. 

b. Gambar yang digunakan adalah bentuk karakter buah-buahan dengan 

teknik gambar menggunakan vektor. 

c. Gambar buah-buahan, yaitu: salak, pisang, jambu, mangga, semangka, 

apel, alpukat, manggis, duku, durian, nanas, rambutan, anggur, sawo, 

dan kelapa. 

 

1.4 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang buku ilustrasi yang berbasis 

karakter bagi anak-anak TKLB-B Karya Mulia Surabaya. 
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1.5 Manfaat 

Manfaat yang didapat dari perancangan buku ilustrasi pengenalan nama 

buah-buahan dengan bahasa isyarat berbasis karakter untuk anak-anak 

TKLB-B. adalah sebagai berikut 

a. Bagi penulis, pembuatan karya ini dapat menambah pengalaman dan 

meningkatkan kemampuan dalam bidang bahasa isyarat. 

b. Bagi pembaca, untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam 

mempelajari tentang bahasa isyarat. 


