
A. Pendahuluan 
 

Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2003 yaitu tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. Pasal 5 ayat 2 berbunyi "Warga Negara yang memiliki kelainan fisik 
mental/ intelektual sosial, dan emosional berhak memperoleh pendidikan khusus", 
oleh karena itu anak tunarungu juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. 

Sekolah Luar Biasa bagian B bertujuan membantu peserta didik yang 
mengalami kelainan pendengaran agar mereka mampu mengembangkan sikap. 
pengetahuan. dan ketrampilan. 

Anak tunarungu sebagai pribadi dan anggota masyarakat dalam mengadakan 
hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya. dan alam sekitarnya. serta 
dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan 
lanjutan. 

Salah satu upaya untuk mengembangkan potensi anak tunarungu adalah 
melalui program pengajaran yang diberikan di sekolah luar biasa bagian B yaitu 
bidang pengajaran bahasa Indonesia yang sangat fundamental. Bahasa sebagai alat 
komunikasi memberikan kemudahan kepada individu yang satu dengan yang 
lainnya. untuk saling berhubungan. saling berbagi pengalaman. saling belajar dari 
orang lain. dan meningkatkan kemampuan intelektualnya. 

Salah satu bidang garapan pengajaran Bahasa Indonesia di kelas dasar 1 
memegang peranan penting ialah pengajaran membaca permulaan. Tanpa memiliki 
kemampuan membaca yang memadai sejak dini. anak akan mengalami kesulitan 
belajar dikemudian hari. Kemampuan membaca menjadi dasar pengajaran mata 
pelajaran yang lain. Dengan membaca. siswa akan memperoleh pengetahuan yang 
sangat bermanfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan daya nalar, sosial, dan 
emosional. Mengingat pentingnya peranan membaca bagi perkembangan siswa 
maka guru memberikan latihan artikulasi. 

 
Anak tunarungu tidak mendengar sehingga mereka tidak mendengar 

perkataannya sendiri. Akibatnva mereka tidak dapat mengontrol dan membetulkan 
kesalahan-kesalahan dalam ucapannya. Dengan latihan artikulasi anak-anak 
tunarungu diharapkan memperoleh kesadaran cara-cara pembentukan bunyi-bunyi 
bahasa yang tepat supaya kelak bila sudah tidak bersama guru mereka betul-betui 
cakap menguasai ucapannya. 

Latihan artikulasi dapat dilakukan oleh guru kelas pelaksanaannya secara 
individual dan terus menerus. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 
anak dapat mengucapkan dengan jelas.Dengan demikian latihan artikulasi yang 
dilakukan secara terus menerus diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 
Bahasa Indonesia terutama aspek membaca, Karena hal ini sesuai dengan 
karakteristik anak tunarungu yaitu anak tunarungu mengalami kelainan segi bahasa 
dan bicara. 

Permasalahan dalam penelitian adalah : “Apakah dengan artikulasi dapat 
meningkatkan hasil belajar membaca permulaan mata pelajaran Bahasa Indonesia 
pada anak kelas D I Semester 2 tahun pelajaran 2008/2009 di SLB-ABCD YSD 
Polokarto. 
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Manfaat penelitian ini  dari segi teoritis diantaranya: Menambah khasanah ilmu 
tentang latihan artikulasi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia aspek membaca 
permulaan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 
untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hal yang sejalan. Sedangkan 
dari segi praktis : Untuk meningkatkan hasil belajar membaca siswa tunarungu. 
Kemampuan membaca menjadi dasar pengajaran mata pelajaran yang lain. Dengan 
latihan artikulasi yang teratur siswa memperoleh kesadaran cara-cara pembentukan 
bunyi-bunyi bahasa sehingga kemampuan siswa dalam membaca dapat meningkat. 
Membantu guru menemukan cara yang tepat dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 
aspek membaca dengan latihan artikulasi yang teratur bertujuan mempermudah 
guru dalam mengajar siswa membentuk bunyi-bunyi bahasa. Dapat dipergunakan 
sebagai media alternatif bagi guru di sekolah dalam menyampaikan materi Bahasa 
Indonesia khususnya membaca. 

 
B. Metode Penelitian 
 

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan penelitian tindakan pada 
hakikatnya merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas atau sekolah 
tempat mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proses 
dan praktis belajar. 

Hal penting dalam penelitian tindakan adalah tindakan nyata ( action) yang 
dilakukan oleh guru (dan bersama pihak lain) untuk memecahkan masalah yang 
dihadapi dalam proses belajar mengajar. Tindakan itu harus direncanakan dengan 
baik dan dapat diukur tingkat keberhasilannya dalam pemecahan masalah tersebut. 
Jika ternyata program tersebut belum dapat memecahkan masalah yang ada, maka 
perlu dilakukan penelitian siklus berikutnya (siklus kedua) untuk mencoba tindakan 
lain (alternatif pemecahan lain sampai permasalahan dapat diatasi). 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan dilakukan melalui empat tahap, yakni: 
(1) rencanaan tindakan, (2) pelaksanaan  tindakan (3) observasi dan interpretasi, 
dan (4) analisis dan refleksi. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :  
1. Observasi  
 Observasi yang dilakukan oleh peneliti selama proses pembelajaran berlangsung 

adalah observasi partisipatif, agar hasilnya seobjektif mungkin. Observasi ini 
untuk mengamati siswa dalam belajar membaca permulaan dengan latihan 
artikulasi. 

2. Tes 
Untuk  mengetahui adanya peningkatan hasil belajar membaca permulaan 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yang diperoleh siswa. Tes membaca 
diberikan pada awal penelitian untuk identifikasi kemampuan siswa dalam 
membaca dan tes dilaksanakan pada akhir siklus. Dengan tes yang disusun dan 
dilaksanakan untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan membaca 
permulaan siswa sesuai dengan siklus yang ada. 
 Untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan, penelitian ini meliputi 
tahap-tahap sebagai berikut :  
1. Tahap Perencanaan 
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a)Mengumpulkan data yang diperlukan. 
b)Guru menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran kelas D I semester II 

dengan kompetensi dasar membaca bacaan sederhana yang terdiri atas 3 
sampai 5 kalimat. Guru menyiapkan materi latihan artikulasi yang diambil dari 
rencana pelaksanaan pembelajaran. 

c)Menyusun lembar observasi sebagai panduan pengamatan dalam mengamatai 
pelaksanaan prose pembelajaran dan latihan artikulasi. 

2. Pelaksanaan Tindakan (Acting) 
Guru melaksanakan tindakan kelas dengan menerapkan Pembelajaran Aktif, 
Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM) melalui Pendekatan 
Kontekstual (CTL). 
Guru menerapkan latihan artikulasi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 
melalui aspek membaca. Membaca diterapkan secara individual sedangkan 
latihan artikulasi secara klasikal maupun individual. Adapun langkah-langkah 
latihan artikulasi secara klasikal anka mengucapkan kata yang sudah dikuasai. 
Secara individual anak dilatih mengucapkan konsonan yang diikuti vokal pada 
posisi awal, posisi tengah dan posisi akhir. Setiap anak memiliki catatan dari 
hasil latihan. 
Guru memberi penguatan kepada anak yang mengucapkan bunyi fonim dengan 
baik.  

3. Pemantauan (Observing ) 
Pada tahap pemantauan dikumpulkan data dan informasi dari beberapa sumber 
untuk mengetahui seberapajauh efektifitas dari tindakan yang dilaksanakan. 
Data tentang keberhasilan membaca diperoleh dari nilai ulangan harian. Data 
tentang aktifitas dan latihan artikulasi dari observasi selama PBM dan 
pelaksanaan latihan artikulasi oleh guru.  

4. Refleksi 
Refleksi adalah kegiatan yang mengulas secara kritis, tentang perubahan pada 
siswa, suasana kelas dan guru. Kemudian mendiskusikan hasil sebelum dan 
sesudah tindakan kemudian merumuskan hasil baik berupa keberhasilan 
maupun kekurangannya untuk ditindak lanjuti dengan langkah-langkah 
penyempumaan dan pengembangan. 

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, maka dalam 
menganalisis data penelitian ini menggunakan analisis model interaktif kegiatan 
pokok analisis model ini meliputi seduksi data, penyajian data, penarikan 
kesimpulan atau verifikasi data ( melles dan huberman 2000;20 ). 
Model yang telah peneliti paparkan akan kami uraikan sebagai berikut : 
1. Reduksi Data 

Data penelitian yang sudah terkumpul selanjutnya direduksi, reduksi data yaitu 
proses proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan , 
pengabstrakan, dan transparasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan 
di lapangan. “ Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 
menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 
mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-
kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi” (milles dan huberman 
2000;16). 
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2. Penyajian Data 
Setelah data terkumpul dan direduksi langkah selanjutnya yaitu penyajian data. 
Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberi 
kemungkinan untuk menyimpulkan dan mengambil tindakan. 

3. Penarikan kesimpulan 
Berdasarkan penyajian data lalu ditarik suatu kesimpulan, dari informasi yang 
diperoleh. Kemudian diambil kesimpulan untuk menentukan suatu tindakan 
yang sesuai dengan data yang terkumpul. 

 
C. Hasil dan Pembahasan  

Tindakan kondisi awal ” Dalam pembelajaran membaca permulaan belum 
dilatih artikulasi”, siklus I ” Dalam pembelajaran membaca permulaan sudah dilatih 
artikulasi secara kelompok”, siklus II ” Dalam pembelajaran membaca permulaan 
sudah dilatih artikulasi secara individu”. 

Proses Pembelajaran kondisi awal ” Siswa masih banyak yang malas latihan 
artikulasi tidak aktif dalam pembelajaran”, siklus I ” Siswa yang pasif dalam 
pembelajaran semakin berkurang masih ada siswa yang malas latihan artikulasi 
kreatifitas siswa dalam  belajar nampak antusias”, siklus II ” Siswa aktif dalam 
pembelajaran , masih ada 1 siswa yang malas latihan artikulasi,  kreatifitas siswa 
dalam belajar nampak antusias dan kreatif”, Refleksi ” Dari kondisi awal ke kondisi 
akhir terdapat peningkatan kreatifitas siswa dalam proses pembeljaran membaca 
permulaan mata pelajran Bahasa Indonesia”. 
Hasil Belajar kondisi awal ” Nilai ulangan harian pada kondisi awal  : nilai 
terendah 40, nilai tertinggi 70, nilai rata-rata 60”, siklus I ” Nilai ulangan harian 
siklus I : nilai terendah 50, nilai tertinggi 75, nilai rata-rata 65”, siklus II ” Nilai 
ulangan harian siklus I : nilai terendah 55, nilai tertinggi 80, nilai rata-rata 70”, 
refleksi ” Dari kondisi awal ke kondisi akhir terdapat peningkatan hasil belajar 
rata-rata 60 menjadi 70 meningkat sebesar 2,50%”. 

Dari data yang diperoleh dari hasil observasi proses pembelajaran dan hasil 
pembelajran menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil belajar membaca 
permulaan mata pelajaran Bahasa Indonesia  dan menjadikan suasana kelas 
menyenangkan, sesuai dengan pendekatan yang diterapkan yaitu : PAKEM dengan 
latihan artikulasi yang lebih efektif dalam proses pembelajaran sehingga 
meningkatan hasil pembelajaran peserta didik. 

Dari pemantauan guru mitrakerja menunjukkan bahwa dengan latihan 
artikulasi mengaktifkan siswa sehingga meningkatkan kemauan untuk belajar 
membaca serta anak akan merasa senang dengan sistem ini. 

Dengan latihan artikulasi ini memberikan pengaruh positif terhadap proses 
pembelajaran membaca permulaan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Proses 
pembelajaran tampak lebih menyentuh pada tingkat kemampuan anak tunarungu, 
sehingga meningkatkan hasil belajar membaca permulaan mata pelajaran Bahasa 
Indonesia 

 

D. Simpulan, Saran 
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1. Simpulan 
Simpulan hasil penelitian ini secara singkat yakni:  
Dengan latihan artikulasi untuk pembelajaran membaca pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia secara kualitatif terdapat kecenderungan peserta didik lebih 
termotivasi untuk melakukan membaca. Peserta didik merasa senang dengan 
latihan artikulasi karena dengan gambar – gambar yang menarik dan huruf – huruf 
yang berwarna warni sehingga anak tunarungu perhatian terpusat pada pelajaran. 
Anak tunarungu merasa lebih terbimbing dalam pembelajaran membaca, sehingga 
meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia.  

Beban guru dalam pembelajaran membaca lebih ringan. Suasana kelas menjadi 
lebih kondusif untuk pembelajaran membaca. Secara kuantitatif nilai rata – rata 
peserta didik cenderung meningkat sebesar 2,50% dari kondisi awal 60 mejadi 70 
selama siklus 1 dan siklus 2 berlangsung siswa cenderung aktif dan kreatif  dalam 
pembelajaran membaca. Dengan demikian secara teoritis  terbukti hipotesis yang 
menuliskan bahwa : latihan artikulasi untuk meningkatkan hasil belajar membaca 
permulaan pelajaran bahasa Indonesia bagi anak tunarungu kelas D. 1 semester II 
tahun pelajaran 2008/2009 di SLB–ABCD YSD Polokarto. 
 
2. Saran  

Berkaitan dengan simpulan di atas, maka peneliti dapat mengajukan saran-
saran sebagai berukut : 
1. Kepada Anak Tunarungu  

a. Melaksanakan semua nasehat, dorongan dan bimbingan dari guru dan orang 
tua  

b. Membiasakan belajar membaca sebaik - baiknya setiap waktu  
c. Belajar dan berlatih artikulasi secara terus menerus dari guru dan orang tua 

 

2. Kepada Guru/ Pendidik anak tunarungu 
a. Memberikan pembelajaran membaca dengan latihan artikulasi secara 

terprogram dan terus menerus 
b. Menjalin kerja sama dengan orang tua dalam mengatasi permasalahan anak 

tunarungu di sekolah maupun di rumah.       
3. Kepada Orang tua Anak tunarangu  

a. Selalu memperhatikan perkembangan anak di dalam keluarga atau 
masyarakat. 

b. Memberikan bimbingan belajar terutama dalam membaca bekerjasama 
dengan guru / sekolah sehingga bimbingan terarah dan terprogram. 
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