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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan 

kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan karena 

tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga ia tidak dapat 

menggunakan alat pendengaranya dalam kehidupan sehari-hari yang membawa 

dampak terhadap kehidupannya secara kompleks. 

Pada umumnya klasifikasi anak tunarungu dibagi atas dua golongan atau 

kelompok besar yaitu tuli dan kurang dengar. Orang tuli adalah seseorang yang 

mengalami kehilangan kemampuan mendengar sehingga membuat proses 

informasi bahasa melalui pendengaran, baik itu memaki atau tidak memakai alat 

dengar. Kurang dengar adalah seseorang yang mengalami kehilangan sebagian 

kemampuan mendengar, akan tetapi ia masih mempunyai sisa pendengaran dan 

pemakaian alat Bantu dengar memungkinkan keberhasilan serta membantu proses 

informasi bahasa melalui pendengaran.  

Dalam permasalahan kasus pada anak penderita Tunarungu mereka 

cenderung kesulitan dalam masalah pendengaran, dimana berpengaruh pada 

proses mempelajari huruf, yaitu membaca dimana proses mendengarkan 

merupakan proses awal didalam pengenalan simbol – simbol dari huruf tersebut, 

sebelum anak mempelajari jenis – jenis huruf tersebut mereka harus 

mendengarkan dan memahami nama – nama dari simbol –simbol huruf tersebut 

sebelum mengingat bentuk dari simbol – simbol huruf. Selain itu juga kebanyakan 

anak tunarungu ini memiliki lebih dari satu kekurangan selain tunarungu yaitu 

regmen dan autis yang membuat anak-anak tunarungu kesulitan untuk membaca 

dan mengingat apa yang di ajarkan oleh pengajar. 

Meskipun sekarang jaman sudah modern dan sudah banyak alat elektronik 

yang canggih namun sistem pengajaran untuk anak penderita tunarungu masih 

menggunakan cara manual dan masih kurangnya alat pembelajaran bagi anak – 

anak penderita tunarungu yang menggunakan aplikasi multimedia dan 
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kebanyakan pengajar menggunakan alat peraga seadanya yaitu menggunakan alat 

peraga yang dibuat oleh para pengajar untuk mempermudah dalam pembelajaran 

kepada anak – anak penderita tunarungu ini yang melatar belakangi saya membuat 

aplikasi pembelajaran pembaca bahasa isyarat bagi  anak penderita tunarungu ini 

supaya mempermudah dalam pembelajaran membaca bahasa isyarat bagi anak 

penderita tunarungu. Aplikasi ini akan dirancang menggunakan java dan Animasi 

untuk tampilan gambar yang digunakan supaya menarik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara membuat aplikasi pembelajaran membaca bahasa isyarat 

bagi anak penderita tunarungu dengan menggunakan bahasa pemograman 

Java?   

2. Bagaimana membuat Aplikasi pembelajaran membaca bahasa isyarat yang 

mudah dipahami, menarik dan dimengerti oleh anak penderita tunarungu 

menggunakan Animasi? 

 

1.3 Tujuan  

1.  Membuat sebuah aplikasi pembelajaran membaca bahasa isyarat bagi anak 

penderita tunarungu menggunakan bahasa pemograman berbasis Java. 

2. Membuat Aplikasi pembelajaran membaca bahasa isyarat yang mudah 

dipahami, menarik dan dimengerti oleh anak penderita tunarungu 

menggunakan Animasi supaya tampilan menarik bagi anak tunarungu. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, ruang lingkup permasalahan akan 

dibatasi beberapa hal, yaitu: 

1. Pembuatan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman Java. 

2. Aplikasi ini dibuat untuk anak penderita tunarungu khususnya untuk taman 

kanak-kanak. 
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3. Hanya disediakan beberapa kategori flora, fauna dan benda dalam aplikasi 

ini. 

4. Aplikasi ini sebagai pembelajaran untuk mengeja kata-kata benda untuk 

anak penderita tunarungu. 

 

1.5 Metodologi  

 Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengerjaan Tugas Akhir ini 

ada beberapa metode yang harus dipelajari meliputi: 

1. Pengumpulan Data 

Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan referensi serta gambar-

gambar yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam Tugas Akhir 

ini.  Informasi didapat melalui buku-buku referensi atau sumber-sumber 

yang berkaitan dengan skripsi ini, baik dari  text  book maupun internet. 

2. Analisis Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan analisis masalah, proses dan cara kerja 

aplikasi. 

3. Perancangan Sistem 

Dalam tahap ini dilakukan perancangan untuk menyelesaikan masalah 

yang ditemukan pada tahap analisis, dan tahap ini dibagi menjadi dua 

bagian yaitu : 

a. Desain objek 

Bertujuan untuk menentukan serta pendesainan model objek yang nanti-

nya diperlukan dalam sistem. Selain itu pada tahap ini juga dikumpulkan 

informasi-informasi yang nantinya merupakan informasi pendukung dari 

sistem yang ada.  

b. Desain form / buku panduan 

Dalam tahap ini dilakukan proses untuk menentukan alur dari proses dan 

model dari setiap tampilan form mulai awal sampai akhir serta 

menentukan halaman-halaman untuk setiap model objek. 

4. Implementasi Program 
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Pada tahap ini dilakukan perancangan aplikasi pembelajaran membaca 

bahasa isyarat bagi anak penderita tunarungu menggunakan bahasa 

pemrograman Java dan pembuatan interface dengan bantuan aplikasi desain 

grafis. 

5. Pengujian 

Pada bagian ini akan diuji beberapa fungsionalitas dari sistem 

diantaranya : 

1. User akan bermain sesuai dengan sistem yang telah terkonsep. 

Aplikasi akan dijalankan pada desktop. Pada desktop tersebut apakah 

aplikasi dapat bekerja baik dan lancar. Layar aplikasi menyesuaikan 

dengan layar monitor user. Jika masih ada kesalahan maka akan 

dilakukan pembenahan sesuai dengan kesalahan yang ada. 

2. Menguji keberhasilan sistem yaitu kesesuaian antara isyarat gerakan 

dengan ejaan huruf saat ditampilkan.  

6. Pembuatan Laporan 

Menganalisa hasil penelitian dan membuat laporan dari hasil 

penelitian, pengerjaan sistem aplikasi dan pengujian.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini 

dibagi menjadi beberapa bab yaitu : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Batasan Masalah, Tujuan Penelitian serta Sistematika Penulisan 

dari tugas akhir ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijelaskan tentang teori-teori yang digunakan yaitu 

teori tentang java khususnya teori Aplikasi Java. Teori tentang 

tunarungu, definisi dan klasifikasi tunarungu, kelainan bawaan 
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anak penderita tunarungu, Pemodelan 3D. dan hal-hal lain yang 

berkaitan dengan pembuatan sistem ini. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini dijelaskan tentang tahapan yang dikerjakan dalam 

penyelesaian sistem aplikasi pembelajaran ini, yang terdiri dari 

perancangan pembangunan perangkat lunak, analisa sistem, desain 

UML diagram, Perancangan Data (Data Design), Perancangan 

Arsitektural (Arsitecture Design), dan Perancangan Antarmuka 

(Interface Design). 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi implementasii dari desain di-bab 3 dan implementasi 

hasil pengujian atau dapat berupa analisis dari hasil pengujian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang 

ringkasan hasil implementasi dan pengujian, sedangkan saran 

berisi tentang usulan-usulan terhadap penyelesaian lebih lanjut dari 

permasalahan yang dikaji. 


