
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang digunakan anggota suatu 

masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasikan diri [1]. 

Bahasa yang baik berkembang berdasarkan suatu sistem, yaitu seperangkat aturan 

yang dipatuhi oleh pemakainya. Bahasa sendiri berfungsi sebagai sarana 

komunikasi serta sebagai sarana intregrasi dan adaptasi. Terdapat 2 ragam bahasa 

yang digunakan untuk komunikasi. Bahasa lisan yang ekspresif di mana mimic, 

intonasi dan gerak tubuh menjadi satu untuk mendukung komunikasi yang 

dilakukan. Bahasa isyarat yang berkomunikasi  menggunakan simbol –simbol 

dengan gerakan tangan, mimik dan tubuh [2]. 

Dalam kehidupan sehari – hari, manusia melakukan komunikasi secara 

langsung menggunakan bahasa verbal. Namun tidak semua manusia dapat 

melakukan komunikasi secara verbal. Beberapa dari mereka memiliki kendala 

dalam hal komunikasi secara verbal, contohnya penderita tuna rungu dan tuna 

wicara. Para penderita tuna rungu dan tuna wicara berkomunikasi menggunakan 

bahasa isyarat. Terdapat banyak variasi dari bahasa isyarat diantaranya ASL 

(American Sign Language ), BSL (British Sing Language), SIBI (Sistem Isyarat 

Bahasa Indonesia), dan BISINDO ( Bahasa Isyarat Indonesia ). Dengan 

penggunaan bahasa yang berbeda yaitu lisan dan isyarat akan menyulitkan dalam 

terjadinya komunikasi diantara keduanya. 

Terdapat tugas akhir yang berkaitan dengan judul Media Pembelajaran 

untuk Peyandang Tuna Rungu dengan menggunakan Intelligent Tutoring System. 

Dalam tugas akhir tersebut membahasa bahasa isyarat ASL (American Sign 

Language)  dengan menggunakan video sebagai media pembelajarannya. Materi 

yang digunakan hanya sebatas gerakan alphabet dan angka saja [3].  

Selama ini sangat susah untuk mendapatkan buku atau penunjang belajar 

bahasa isyarat BISINDO untuk orang yang berminat mempelajarinya sehingga 

terjadi kesusahan dalam proses pembelajaran. Dan juga sistem bahasa isyarat 
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BISINDO kurang dikenal masyarakat luas. Masyarakat lebih mengenal sistem 

bahasa isyarat SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia). 

 Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah memberikan media pembelajaran dasar 

dari BISINDO ( Bahasa isyarat Indonesia ) berbasis 3d pada platform android. 

Sehingga mempermudah dalam proses pembelajar bahasa isyarat serta 

memperkenalkan BISINDO pada masyarakat melaui media pembelajaran ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan,  maka rumusan 

masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Kesulitan dalam mendapatkan media pembelajaran bisindo sehingga 

mempersulit dalam proses pembelajaran. 

2. Kurang dikenalnya bahasa isyarat BISINDO sebagai salah salah satu 

bahasa isyarat yang digunakan di indonesia selain SIBI (Sistem Isyarat 

Bahasa Indonesia). 

 

1.3 Tujuan 

Dalam penulisan tugas akhir ini terdapar beberapa tujuan diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Mempermudah pembelajaran BISINDO menggunakan object 3d pada 

platform android 

2. Memperkenalkan BISINDO pada masyarakat umum menggunakan 

platform android 

 

1.4 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini : 

a. Sistem bahasa isyarat yang digunakan adalah BISINDO 

b. Pembelajaran ditujukan untuk orang normal yang sudah lancar membaca 

dan menulis. 

c. Isyarat alpabet 32 gerakan dan Isyarat angka 10 gerakan. 

d. Isyarat ungkapan meliputi halo , selamat pagi, selamat, datang, 

assalamu’alaikum, terima kasih, tolong , maaf, ampun coba dan sama - 

sama. 
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e. Isyarat kata Tanya meliputi bertanya, jawab, bagaimana, mengapa, siapa, 

dimana, kapan, berapa, apa , ke mana, apa itu, apa sebab. 

1.5 Metodologi 

1.5.1 Studi literatur 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data tentang bahasa isyarat serta 

pemahaman konsep pembelajaran bahasa isyarat. Pemahaman konsep 

pembelajaran dan data tentang bahasa isyarat didapat dari jurnal dan buku. 

1.5.2 Desain Sistem 

Dalam media pembelajaran ini user dapat memilih untuk mempelajari 

gerakan abjad atau angaka dan mempelajari gerakan dasar yang sering digunakan 

dalam kehidupan sehari – hari  misalnya meminta maaf dan berterima kasih. Total 

gerakan yang ada dalam aplikasi ini 57 gerakan. User juga bisa melakukan 

evaluasi dari apa yang sudah mereka pelajari di dalam media pembelajaran ini. 

Dalam aplikasi ini, terdiri dari beberapa proses desain system. 

 Desain User Interface. 

 Desain model yang akan digunakan. 

 Desain model untuk gerakan tangan abjad dan angka 43 gerakan. 

 Animasi gerakan kegiatan sehari – hari dalam bahasa isyarat 24 

gerakan. 

 Desain sistem evaluasi pembelajaran bahasa isyarat. 

1.5.3 Implementasi 

Pada tahap ini akan dilakukan implementasi dari desain sistem yang 

menggunakan Blender 2.73 dan Unity sebagai media pembuatan Object 3D dan 

Android Studio sebagai IDE (Integrated Development Environment). 

1.5.4 Pengujian Aplikasi 

Pada tahap ini, dilakukan pungujian pada aplikasi yang sudah dibuat untuk 

mengetahui apakah aplikasi yang sudah dibuat sudah sesuai dengan yang 

diharapkan. Tahapan pengujian yang akan dilakukan : 

1. Pengujian fungsi – fungsi aplikasi  

2. Pengujian langsung pada user 
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1.5.5 Hasil akhir dan pembuatan laporan 

Tahapan ini merupakan tahap akhir setelah menyelesaikan tahap – tahap 

sebelumnya. Laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan pengujian 

serta kesimpulan dari Tugas Akhir yang sudah dilakukan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematiaka yang akan dilakukan dalam penyusan tugas akhir ini 

dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Batasan Masalah,Tujuan,Metodologi dan Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Berisi tentang Landasan Teori dari topik tugas akhir sebagai penunjang tugas 

akhir. Dimana dasar teori yang terlalu umum hanya dibahas secara ringkas saja 

tidak dibahas secara panjang lebar. Disini hanya membahas tentang dasar teori 

yang benar – benar menjadi landasan teori dari topik tugas akhir yang diambil. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN  

Berisi pembahasan tentang perancangan sistem yang akan dibangun sesusi 

dengan metodologi yang telah dibuat sebelumnya. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Berisi tentang implementasi dari desain perancangan sistem pada bab 

sebelumnya beserta analisis dari hasil pengujian.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban yang 

melatarbelakangi masalah pada bab 1 dan saran yang nantinya akan berguna bagi 

pengembangan perangkat lunak ini ke depannya. 

 

    

 


