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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa penting bagi kehidupan kita. Tanpa ada bahasa, apa yang 

disampaikan tidak akan bisa dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Khususnya 

juga berkomunikasi, manusia perlu berinteraksi antara individu yang satu dengan 

yang lain agar bisa saling berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa. 

Manusia berkomunikasi dengan bahasa, membutuhkan proses yang berkembang 

dalam tahap usia-usianya. Pada anak pun juga demikian, perlu adanya interaksi 

untuk anak agar sebagai orangtua atau orang terdekatnya bisa saling 

berkomunikasi dengan baik. Misalnya pada anak tunarungu yang mengalami 

gangguan pada pendengaran. Anak yang memiliki hambatan atau gangguan 

pendengaran juga merupakan salah satu kategori anak yang memiliki kebutuhan 

khusus (Putri dan Afin: 2013). 

Penyandang kelainan pendengaran atau tunarungu yaitu seseorang yang 

mengalami kehilangan kemampuan pendengaran, baik sebagaian (hard of 

heading) maupun keseluruhan (deaf) (Putri dan Afin: 2013). Bahasa yang 

digunakan berbeda, seringkali peneliti menemukan pengucapan kata yang struktur 

bahasanya tidak tepat. Bunyi yang dilafalkan pun berbeda dengan apa yang di 

dengarnya. Menggunakan bahasa sehari-sehari yang dipakai oleh anak-anak 

normal seperti anak-anak pada umumnya mungkin tidak masalah. Tetapi jika 

anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti tunarungu sedikit sukar untuk 

menggunakan bahasa-bahasa pada umumnya anak normal. Kebanyakan bahasa 
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anak tunarungu menggunakan bahasa isyarat agar lawan bicaranya dapat 

mengetahui maksud dari anak tersebut. 

Pada umumnya, anak yang menderita tunarungu juga akan menderita 

tunawicara. Hal ini berkaitan erat dengan proses perkembangan bahasa yang harus 

dilalui seorang anak. Jika ketajaman pendengaran terbatas, maka akan 

menghalangi proses peniruan bahasa semasa anak-anak. Proses peniruan hanya 

terbatas secara visual (Kosasih, 2012: 174 dalam Putri dan Afin, 2013). Oleh 

karena itu, pada anak-anak penyandang tunarungu, segala bentuk rangsang suara 

tidak dapat diterima dengan baik. Hasilnya mereka pun sulit menghasilkan suara 

seperti yang ada di sekitarnya. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2010, ada kenaikan 

yang cukup signifikan pada jumlah penyandang tunarungu di Indonesia. Pada 

tahun 2000, jumlah penyandang tunarungu mencapai 205,1 juta jiwa. Sementara 

pada tahun 2010 naik menjadi 234,2 juta jiwa. Dengan jumlah masyarakat 

penyandang tunarungu sebanyak itu, pemerintah juga memberikan fasilitas 

pendidikan bagi mereka seperti halnya pada penyandang tunanetra. 

Kemampuan berbicara pada anak dimulai dari tahap pengalaman dan 

proses belajar yang bergantung pada stimulus dan respons. Pengalaman dan 

proses belajar akan membentuk akuisisi bahasanya. Dengan demikian, bahasa 

dipandang sebagai sesuatu yang dipindahkan melalui pewarisan kebudayaan, 

sama halnya seperti orang yang akan belajar mengendarai sepeda. Hal ini 

dikuatkan oleh teori behaviorisme yang diungkapkan Skinner (Putri dan Afin: 

2013). Teori tersebut menjelaskan bagaimana seseorang mendapatkan stimulus 
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berulang ulang sehingga membentuk suatu respons. Jika stimulus semakin 

dikuatkan, respons pun semakin kuat muncul.  Disinilah yang membedakan anak 

normal dengan anak berkebutuhan khusus penyandang tunarungu. 

Ketidaksinkronan antara penerima stimulus dan bentuk respons yang dihasilkan 

terhambat oleh lemahnya atau bahkan hilangnya ketajaman pendengaran. 

Kemampuan anak tuna rungu berbicara sedikit lemah karena pemerolehan 

bahasa mereka seperti kosakata dan kalimat yang diujarkan kurang jelas bagi 

mereka. Atau bahkan mereka tidak memahami para guru dan orang tua berbicara 

karena pendengaran mereka terganggu. Terganggunya pendengaran pada anak 

tunarungu mengakibatkan ketidaklancaran berujar, sehingga lawan bicara kurang 

memahami maksud dari anak tunarungu. Istilah “ketidaklancaran berujar” ini 

diterjemahkan dari “language disordered” atau “language disabilities”. Apabila 

dikaitkan dengan proses  berbahasa lisan, maka ketidaklancaran berujar ini 

merujuk kepada kegagalan atau kekurangmampuan seseorang untuk 

berkomunikasi menggunakan bahasa lisan dengan lancar (Lahey, 1988: 20-21). 

Pada umumnya, penutur yang mempunyai masalah ketidaklancaran berujar ini 

akan sukar atau tidak langsung merespons yang sewajarnya atau keadaan lain 

yang tidak diharapkan dalam suatu percakapan. Masalah ketidaklancaran berujar 

oleh penutur ini dapat dlihat dari segi atau keadaan kelemahan organ 

penuturannya, keadaan suaranya (terutama dari segi nada dan kenyaringan), dan 

kelancaran berujar (Thomas dan Carmack, 1990:2). 

Penelitian ini difokuskan pada kompetensi fonologis yang diucapkan anak 

tunarungu yang ada di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya agar 
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mengetahui bagaimana kemampuan berbicara anak tunarungu pada lawan 

bicaranya secara tataran fonologis. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas 

beberapa pertimbangan antara lain banyaknya siswa berkebutuhan khusus, seperti 

tunarungu, tunawicara, autis, slow learner, dan lain-lain. Sekolah ini tetap 

menerapkan kurikulum yang terkait, baik untuk siswa reguler maupun siswa 

berkebutuhan khusus. Setiap anak pada sekolah tersebut memiliki bermacam-

macam karakter, sehingga para pengajar memahami karakteristik siswa serta 

memiliki empati terhadap anak tunarungu. Di samping tenaga pengajar, Sekolah 

Inklusif Galuh Handayani Surabaya tersebut juga dibantu oleh dokter, terapis, 

serta psikologis untuk menunjang psikologi anak dan perkembangan perilaku 

anak. Sekolah ini juga memiliki guru pendamping dengan latar belakang PLB 

(Pendidikan Luar Biasa), atau sesuai dengan bidang kajian yang sama dengan 

ABK (Anak Berkebutuhan Khusus). 

Kemampuan berbicara anak tunarungu di Sekolah Inklusif Galuh 

Handayani Surabaya berbeda-beda terutama kemampuan fonologisnya. Untuk itu 

penelitian ini difokuskan pada kompetensi fonologisnya. Penelitian kompetensi 

fonologis anak tunarungu saat ini masih kurang, oleh karena itu peneliti 

mengambil topik ini untuk mengetahui dan menjelaskan bahasa yang digunakan 

oleh penderita tunarungu. 

Penelitian ini memfokuskan kajian pada kemampuan berbicara anak 

tunarungu. Setiap anak tunarungu memperoleh perbendaharaan kosakata atau 

kalimat berbeda-beda, baik yang disampaikan oleh seorang guru di sekolah 

maupun oleh kedua orang tuanya. Seringkali bunyi yang diucapkan pun 
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mengalami perbedaan.. Kemampuan berbicara anak tunarungu tidak sama dengan 

anak normal. Kemampuan berbicara pada anak normal berawal dari pengalaman 

atau situasi bersama antara anak dan ibunya atau orang-orang yang ada di 

sekitarnya. Melalui pengalamannya orang akan belajar menghubungkan antara 

pengalaman dan lambang bahasa yang diperoleh melalui pendengarannya. Anak 

normal akan mampu menghubungkan pengalaman dan lambang bahasa melalui 

pendengaran, sedangkan anak tunarungu tidak. Ini disebabkan karena adanya 

disfungsi pada pendengarannya. Anak tunarungu akan mengutamakan indra 

penglihatannya dalam berkomunikasi dengan lawan bicaranya dibandingkan 

dengan indra pendengarannya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang disampaikan di atas, masalah yang akan dibahas 

adalah: bagaimanakah kemampuan berbicara anak tunarungu di Sekolah Inklusif 

Galuh Handayani Surabaya? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi hanya pada kemampuan berbicara anak tunarungu pada 

tataran kompetensi fonologis dengan menggunakan media gambar. Hal ini 

dimaksudkan untuk menghindari penelitian yang tidak fokus pada tujuan awal 

penelitian ini.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam setiap 

penelitian agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan arah yang telah 

ditentukan sehingga penelitian fokus pada rumusan masalah yang telah 

ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berbicara 

terutama kemampuan fonologis pada anak tunarungu di Sekolah Inklusif Galuh 

Handayani Surabaya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasil-hasil 

penelitian dalam bidang linguistik khususnya pada bidang psikolinguistik. Di 

samping itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan insipirasi untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya serta bagi para pembaca. 

1.5.2 Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan masukan bagi 

para pengajar atau terapis untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak 

tunarungu serta dapat membantu terapis untuk melakukan terapi bicara kepada 

anak-anak tunarungu tersebut. Di samping itu agar sumber daya manusia pengajar 

untuk tunarungu semakin meningkat dan tetap tidak mengesampingkan anak yang 

berkebutuhan khusus seperti anak tunarungu. Manfaat praktis lainnya adalah agar 

intansi-instansi pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus semakin banyak dan 
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bisa ditangani oleh para pengajar dalam bidangnya masing-masing serta 

memberikan sumbangan pemikiran untuk kurikulum sekolah. 

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka yang dapat ditemukan berikutnya adalah penelitian yang 

berjudul “Pemerolehan Fonologis Bahasa Indonesia Pada Anak Down Syndrome 

di TKLB-C Alpha Kumara Wardana II Surabaya” oleh Priyastuti (2007) lebih 

memfokuskan fonem-fonem yang diperoleh anak down syndrome di TKLB-C 

Alpha Kumara Wardana II Surabaya dan fonem-fonem yang tidak diperoleh anak 

down syndrome di sekolah tersebut. Perbedaan penelitian tersebut dengan 

penelitian ini yaitu penggunaan media gambar yang merangsang anak tunarungu 

agar dapat berbicara mengujarkan kata yang diberikan peneliti dan kata yang 

digunakan berupa kata bentukan. Sedangkan persamaan penelitian ini yaitu pada 

pemerolehan fonologis atau kompetensi fonologis, tetapi yang membedakan 

kompetensi fonologis anak down syndrome dengan anak tunarungu yaitu anak 

tunarungu masih dapat menerima intruksi dengan tepat namun masih mengalami 

kekurangan, oleh karena itu cara merangsang stimulus anak tunarungu dengan 

media gambar yang terdapat kalimat untuk lebih memudahkan anak dalam 

mengujarkan kata yang dimaksud. 

Penelitian selanjutnya oleh Supriyadi (2010) tentang “Media Pembelajaran 

Sistem Komunikasi Tuna Rungu Menggunakan Macromedia Flash 8” 

menjelaskan bahwa anak tuna rungu pemahaman informasi verbal. Hal ini 

menyebabkan anak sulit menerima materi yang bersifat abstrak, sehingga 
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dibutuhkan media untuk memudahkan pemahaman suatu konsep pada anak tuna 

rungu. Media pembelajaran yang menarik merupakan media yang relevan untuk 

membantu anak tunarungu dalam mengatasi permasalahan pembelajaran yang 

memiliki materi abstrak. Salah satu cara yang dibuat oleh Supriyadi adalah 

dengan membuat media pembelajaran. Dengan pembuatan media pembelajaran 

ini banyak tersedia aplikasi software seperti java, flash, netbeans, dan lain lain 

yang dapat dijadikan sebagai acuan pembuatan media pembelajaran. Perbedaan 

pada penelitian tersebut ialah peneliti tidak menggunakan media aplikasi software 

seperti macromedia flash 8. Peneliti hanya menggunakan media buku atau alat 

peraga untuk pembelajaran pada anak tunarungu. Penelitian yang dilakukan oleh 

Agus Supriyadi menggunakan media macromedia flash 8 supaya lebih mudah 

dalam menangkap ilmu dan mempermudah guru dalam kegiatan belajar mengajar. 

Teknologi jaman sekarang sangat berkembang pesat sehingga ada penelitian 

seperti itu, tetapi tidak penelitian yang seperti itu saja yang bisa mempermudah 

proses pembelajaran anak tuna rungu, penelitian dengan menggunakan buku dan 

alat peraga lainnya juga bisa memberikan kemudahan pada anak tuna rungu. 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti Widia (2012) 

tentang “Pemerolehan Kosakata Anak Tunarungu Berdasarkan Kelas Kata Bahasa 

Indonesia di SDLB Karya Mulia II Surabaya: Kajian Psikolinguistik” 

menjelaskan bahwa pada anak tunarungu memang pemerolehan katanya tidak 

sebanyak anak normal pada umumnya. Anak tunarungu memang biasanya lebih 

menggunakan indera penglihatannya untuk berkomunikasi dengan lawan 

bicaranya. Berbeda dengan anak normal pada umumnya yang menggunakan 
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indera pendengaran juga umtuk berkomunikasi dengan lawan bicaranya. 

Penelitian Widia menitikberatkan pada kosakata yang keluar secara spontan oleh 

anak-anak tunarungu yang sebelumnya diberi stimulus berupa gambar dan 

dongeng. Perbedaan dengan penelitian Widia adalah gambar yang digunakan 

merupakan benda mati, sedangkan peneliti menggunakan gambar hidup yaitu 

gambar yang melakukan aktivitas atau yang disebut sebagai kata kerja. 

Penelitian lain yang berhubungan dengan tunarungu selanjutnya oleh Sari 

(2014) yang berjudul “Kemampuan Produksi Fonologi Bahasa Indonesia Pada 

Anak Penyandang Tunarungu di SLB AB Kemala Bhayangkari II Gresik Kajian 

Psikolinguistik”. Penelitian yang dilakukan oleh Sari lebih menitikberatkan pada 

kemampuan fonologi penyandang tunarungu dengan menggunakan rangsangan 

stimulus berupa gambar. Penelitian ini memiliki kesamaan media yaitu gambar, 

tetapi penelitian tersebut lebih menekankan pada bunyi alofon vokal dan alofon 

konsonan, sedangkan penelitian ini menekankan pada penyebutan awalan dan 

pengucapan bunyi-bunyi fonologi. 

  

1.7 Landasan Teori 

1.7.1 Psikolinguistik 

Kemampuan berbahasa seorang anak tuna rungu memang berbeda dengan 

anak normal. Anak tuna rungu terhambat kemampuan berbahasanya dikarenakan 

pendengaran yang kurang dan terkadang bunyi yang dilafalkan anak tuna rungu 

tidak sesuai. Maka teori yang digunakan adalah psikolinguistik. Ilmu ini berperan 

untuk menjelaskan gangguan bahasa yang di derita oleh tunarungu serta 
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kemampuan berbahasa si anak tunarungu. Menurut Aitchison (1998:1) 

mendefinisikan sebagai suatu “studi tentang bahasa”. Harley (2001:1) menyebut 

psikolinguistik sebagai suatu “studi tentang proses-proses mental dalam 

pemakaian bahasa”. Sementara itu Dardjowidjojo (2003:7) ada 4 aspek yang 

dipelajari dalam psikolinguistik, yaitu komprehensi, produksi, landasan biologis 

dan pemerolehan bahasa. 

1. Komprehensi, yaitu proses-proses yang dialami oleh manusia sehingga 

mereka dapat menangkap yang dikatakan orang dan memahami yang 

dimaksud. 

2. Produksi, yaitu proses-proses mental pada diri manusia yang membuat 

dapat berujar seperti yang diujarkan. 

3. Landasan biologis serta neurologis Dari definisi-definisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari 

proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam berbahasa. 

4. Pemerolehan bahasa, yaitu proses bagi seorang anak memperoleh 

bahasa mereka. 

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa psikolinguistik 

adalah ilmu yang mempelajari tentang proses-proses mental yang dialalui oleh 

manusia dalam berbahasa. Kemudian, menurut Key dalam Aribowo (2008:38), 

kemampuan berbahasa dibedakan menjadi empat sub kompetensi, yaitu: 

a. Kompetensi fonologis, yang memberi kemampuan pada penutur untuk 

membedakan secara fisik ujaran linguistik lewat variasi modalitas 
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(misalnya bunyi dan kial) dan juga menemukan informasi sintaksis 

dan semantik dari tanda (misalnya auditoris dan visual). 

b. Kompetensi sintaksis, memungkinkan penutur membuat dan membagi 

kalimat secara gramatikal. 

c. Kompetensi membentuk kata, memungkinkan penutur membuat 

kalimat sesuai den.gan kaidah bahasa yang diperolehnya. 

d. Kompetensi semantik, memungkinkan penutur memahami makna 

kata, kalimat dan keseluruhan yang didengar sesuai dengan bahasa 

yang diperolehnya. 

Dari uraian tentang kajian psikolinguistik diatas, terdapat teori kompetensi 

fonologis. Dalam mempelajari tata bunyi bahasa manusia secara sederhana, 

dibedakan menjadi dua tataran fonologi, yaitu (1) pengetahuan yang tidak disadari 

tentang bagaimana bunyi-bunyi itu disusun sehingga menghasilkan bunyi-bunyi 

yang bermakna, dan (2) bunyi bahasa yang didengar dan diucapkan dalam 

kegiatan berbahasa. Tataran yang pertama berkaitan dengan kompetensi manusia 

untuk mengatur sistem fonologi bahasanya dan yang kedua berhubungan dengan 

performasi manusia dalam menghasilkan bunyi ujar. Kedua komponen fonologi 

itu dapat digambarkan sebagai berikut : 
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FONOLOGI 
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Fonologi hanyalah satu sistem dari keseluruhan sistem bahasa manusia. 

Oleh karena itu, sistem bunyi yang fonologis itu memperoleh masukan (input) 

dari sistem bahasa lainnya, yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik. Pada model 

di atas, bidang-bidang yang disebutkan tadi mempengaruhi baik kompetensi 

maupun performasi fonologis para pemakainya. 

Seperti juga komponen bahasa lainnya, para ahli bahasa lebih tertarik pada 

kemampuan manusia dalam mengatur dan menyusun bunyi-bunyi bahasanya. Ada 

dua hal yang menjadi pokok perhatian para ahli dalam menyelidiki fonologi. 

Pertama, bunyi-bunyi mana saja yang dapat dikategorikan sebagai bunyi bahasa 

Masukan 

Sintaksis, Semantik, Pragmatik 

Kompetensi 

(Phonologial Knowledge) 

Covert Phonology 

Performasi 

(Speech Production) 

Overt Phonology 
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(yang bermakna) dan bukan bunyi bahasa; dan kedua, rumus-rumus apa saja yang 

digunakan oleh pemakai bahasa agar ia dapat menghasilkan bunyi ujar yang 

bermakna. 

Pada kompetensi fonologis terdapat proses fonologis, yang dimaksud 

Phonologial process adalah perubahan bunyi yang sistematis yang mempengaruhi 

pola dan kelas bunyi tertentu. Para ahli fonologi biasanya berasumsi bahwa proses 

fonologis melewati dua tataran. Pertama, tataran tersirat (underlying form) yang 

juga dikenal dengan sebutan representasi fonologis. Bentuk tersirat ini berubah 

menjadi bentuk baru sebagai hasil sebuah proses fonologis. Kedua, tataran tersurat 

(surface form) atau tepatnya representasi fonetis yaitu ujaran yang sesungguhnya 

didengarkan. Pada ujaran anak-anak, misalnya, sering terjadi proses 

penyederhanaan gugus konsonan (cluster reduction) yang disebabkan oleh 

ketidakmampuan fisiologis anak itu untuk mengucapkan dua bunyi secara 

bersamaan (Yusuf, 1998: 10). 

1.7.2 Teori Kemampuan Berbicara Anak 

Proses berbicara pada anak pasti yang paling utama ditinjau adalah dari 

alat pendengarannya yaitu telinga. Anak dapat menangkap kata karena mereka 

bisa mendengar. Apa yang diucapkan anak prosesnya melalui pendengaran dahulu 

kemudian mereka bisa mengucapkan apa yang akan di dengarnya. Pada saat itulah 

seorang anak bisa memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibu (Hargio 

Santoso: 2012). Melalui proses kompetensi yang sudah dijelaskan peneliti diatas 

dan proses performasi. Proses performasi adalah implikasi yang terjadi saat anak 

telah menguasai proses kompetensi. Dimana proses performasi merupakan proses 
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saat anak mampu memahami kalimat-kalimat yang di dengar serta mampu 

menghasilkan kalimat-kalimat sendiri (Chaer, 2009:167). Dari proses-proses 

tersebut anak dapat berbicara dan memperoleh bahasanya sehingga bisa 

berkomunikasi dengan lawan jenisnya. Dari tahun ke tahun pasti perkembangan 

bahasa si anak mulai meningkat, oleh karena itu si anak akan lebih mampu 

berbicara dan semakin banyak perbendaharaan katanya. 

Pemerolehan bahasa pada anak merupakan penguasaan bahasa pertama 

oleh si anak. Darwowidjojo (2003: 225) menyatakan pemerolehan (acquisition), 

yaitu proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural pada 

waktu dia belajar bahasa ibunya. Dapat dikatakan pula bahwa pemerolehan 

bahasa adalah awal mula ketika seseorang mendapatkan pengetahuan tentang 

bahasa dan menggunakannya untuk berkomunikasi. 

Pemerolehan bahasa terjadi secara natural, tiba-tiba, dan mendadak. 

Kemerdekaan bahasa dimulai ketika anak berusia sekitar usia satu tahun, di saat 

anak-anak mulai menggunakan kata-kata lepas atau kata-kata terpisah dari sandi 

linguistik untuk mencapai aneka tujuan sosial mereka (Tarigan, 1988: 4 ). 

Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung 

di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa 

ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. 

Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu 

seorang anak-anak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa 

pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, 

sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua (Simanjuntak, 
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1986). Schutz (2006:12) mengutip Krashen yang mendefenisikan pemerolehan 

bahasa sebagai “the product of a subconscious process very similar to the process 

children undergo when they acquire their first language”. 

 

1.8 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan data yang 

dikumpulkan bukanlah angka-angka melainkan kata-kata atau gambaran ciri-ciri 

data secara akurat. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti akan menklasifikasikan 

data-data yang diperoleh dari anak tunarungu dengan menggunakan media 

gambar sebanyak 20 kemudian menganalisisnya dan menyajikannya dalam bentuk 

data yang sistematis dengan tabel analisis dan mendeskripsikan ujaran dari setiap 

anak tunarungu yang diteliti. Media gambar yang diberikan merupakan gambar 

yang berwarna dan nyata atau gambar hidup yang sedang melakukan aktivitas 

atau dapat disebut dengan kata kerja, sehingga gambar tersebut termasuk dalam 

kata bentukan. 

 

1.8.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya 

yang beralamat jalan Manyar Sambongan No.87-89 Surabaya. Data diambil pada 

tanggal 18 Februari sampai dengan 3 April 2015. Pengambilan data dilaksanakan 

pada siswa tunarungu saat jam istirahat pertama, hal ini dilakukan agar tidak 

mengganggu proses belajar mengajar siswa. Objek penelitian ini ditentukan sesuai 
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dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Data diperoleh berdasarkan bunyi-

bunyi bahasa anak tunarungu yang terdapat di Sekolah Inklusif Galuh Handayani 

Surabaya dengan cara observasi partisipasi, yaitu peneliti terlibat dalam 

percakapan dengan anak tunarungu. 

1.8.2 Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan objek yaitu kemampuan berbicara anak 

tunarungu di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya. Kemampuan berbicara 

pada penelitian ini lebih memfokuskan tentang kompetensi fonologisnya. 

Terdapat siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Alasan peneliti memilih siswa-siswa tersebut karena mereka memenuhi 

karakteristik dari yang diinginkan peneliti. Karakteristiknya ialah 

1. mengalami gangguan tunarungu (status dari dokter dan psikologis), 

perkembangan inteligensinya baik; 

2. rata-rata memiliki IQ normal yaitu rata-rata 90-110 akan tetapi masih 

mampu berkomunikasi dengan lawan bicara walaupun terhambat 

gangguan pendengaran; 

3. anak tunarungu yang diteliti tidak mengalami cacat alat wicaranya; 

4. masa studi di sekolah kurang lebih 1 sampai 2 tahun. 

 

1.8.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode simak 

libat cakap. Metode ini berupa penyadapan dengan cara berpartisipasi sambil 

menyimak bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan oleh anak tunarungu. Dalam hal 
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ini peneliti terlibat langsung dalam dialog dengan anak tunarungu. Teknik rekam 

dan teknik catat juga berperan pada penelitian ini. Teknik rekam adalah teknik 

penjaringan data dengan merekam penggunaan bahasa. Perekaman ini dilakukan 

dengan menggunakan alat rekam, merekam semua ujaran bunyi-bunyi bahasa 

pada anak tunarungu. Peneliti merekam pembicaraan antara peneliti dengan anak 

tunarungu secara langsung walaupun dalam praktiknya kegiatan merekam 

cenderung selalu dilakukan tanpa sepengetahuan penutur sumber data. Teknik 

catat pada penelitian ini adalah mencatat dari hasil rekaman yang sudah dilakukan 

dan mencatat hal-hal penting yang diucapkan pada anak tunarungu. Peneliti 

menggunakan media gambar, kemudian si anak mengungkapkan apa yang ada di 

gambar tersebut, lalu peneliti merekam dan mencatat segala bentuk bicara si anak. 

 

1.8.4 Metode dan Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya peneliti menangani langsung masalah yang 

terkandung dalam data (Sudaryanto, 1993:6). Penanganan ini tampak dari adanya 

tindakan mengamati, membedah atau menguraikan masalah yang bersangkutan 

dengan cara-cara khas tertentu. Dalam penelitian ini analisis yang akan dilakukan 

adalah mendeskripsikan kemampuan berbicara pada anak tunarungu di Sekolah 

Inklusif Galuh Handayani Surabaya. Kemampuan berbicara yang dianalisis 

meliputi mengucapkan kata dengan prefiks ber-, meN-, dan ter-. Pengucapan 

awalan-awalan tersebut menggunakan media gambar untuk merangsang stimulus 

anak tunarungu agar dapat berbicara sesuai gambar yang diberikan peneliti. 
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1.8.5 Metode dan Teknik Penyajian Data 

Hasil analisis pada penelitian ini disajikan secara informal. Peneliti 

menyajikan hasil analisis data berupa deskripsi kemampuan berbicara pada anak 

tunarungu. Deskripsi ini menggambarkan tentang bunyi-bunyi bahasa yang 

diucapkan oleh anak tunarungu sesuai dengan media gambar yang telah peneliti 

berikan. Peneliti menyajikan data-data tersebut dengan menggunakan deskriptif, 

yang menjelaskan dan menguraikan bunyi-bunyi bahasa pada anak tunarungu. 

Data yang diperoleh selanjutnya akan disajikan dalam bentuk uraian dan tabel 

dengan mengklasifikasikan kata bentukan yang diucapkan oleh anak tunarungu di 

Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya.  

 

1.9 Operasionalisasi Konsep 

Dalam penelitian ini operasionalisasi konsep berperan penting untuk 

memberikan penjelasan tentang istilah yang diambil pada penelitian ini. Adapun 

istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut 

1. Kemampuan berbicara dalam dalam penelitian ini adalah penguasaan 

seseorang atau teknik untuk berinteraksi,berkomunikasi, dan berbahasa 

berdasarkan bunyi yang dilafalkan. Seseorang yang dimaksudkan 

disini adalah anak tunarungu.  

2. Psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang psikologi dan 

kebahasaan. Proses-proses berbahasa yang terjadi pada seseorang yang 

mengalami gangguan berkebutuhan khusus. 
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3. Tunarungu adalah seseorang yang memiliki kekurangan pada 

pendengarannya. 

4. Sekolah inklusif adalah sekolah yang terdapat siswa reguler dan siswa 

berkebutuhan khusus yang menyediakan sistem pelayanan pendidikan 

sesuai dengan kebutuhan anak. 

 

1.10 Sitematika Penulisan 

Penelitian ini terbagi atas empat bab, yaitu terdiri dari pendahuluan, 

gambaran umum objek penelitian, temuan dan analisis data, dan penutup. Pada 

tiap bab terdapat sub bab yang menjelaskan dan menjabarkan isi pada tiap bab 

tersebut. sehingga terdapat sistem penulisan sebagai berikut : 

Bab I pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode 

penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penelitian. 

Bab II gambaran umum objek penelitian ini meliputi gambaran umum 

Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya, yang di dalamnya terdapat sejarah 

Sekolah Inklusif Galuh Handayani, visi, misi, dan tujuan Sekolah Inklusif Galuh 

Handayani, kemudian kurikulum Sekolah Inklusif Galuh Handayani, jenis terapi, 

metode terapi, alur layanan, serta proses belajar mengajar Sekolah Inklusif Galuh 

Handayani. Gambaran umum kebahasaan anak tunarungu, dan gambaran umum 

karakteristik subjek penelitian, yang didalamnya terdapat informasi dari subjek-

subjek yang bersangkutan. 
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Bab III analisis data terdapat deskripsi kemampuan berbicara pada anak 

tunarungu di Sekolah Inklusif Galuh Handayani Surabaya. 

Terakhir, bab IV penutup berupa kesimpulan dari hasil analisis data yang 

diperoleh oleh peneliti dan berisi saran kepada pembaca atau peneliti lain yang 

ingin lebih mengembangkan topik ini. 
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