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Artikel

T?AYA PENINGKATAN KECAKAPATT ARTIKULA.SI ANAK
TUNARUNGU DENGAN MODEL PEI\DEKATAhI

ITBRd,SI AUDIO TACTILE (VAI)

oleh: Suparno

Penelitian ini berrujuan untuk (1) memperoleh suatu model pembinaan
aitikulasi dalam berbatrasa oral (Iisan) yaag paling sesuai rmtuk anak
umarurEu, dengan rnetode vibrasi mcdio tactile, (2) memperoleh gambaran
tentang prosedur pelaksanaan pendekatan vAT yang sesuai dengan kondisi
ana( dan (3) tntrrk mergetahui apakah anak-anak tunarungu dapai mengikuti
kegiatan pernbejaran artikulasi dengan baik dan lancar Lehlui p**iup*
pendekatan vibrasi aadio tactile.

Subyek dalam penelitian ini adaleh anak-anak tunrungu di SLB negeri
Bantul Yoryakart4 yang dianbil secaxa purposil'e sebanyak 22 wang deng,an
rincian 7 orang anak kategori ketunarunguan sodang dari ls or*g **t
tunarungu kategori berat. penelitian dilakukan seranyik 2 kali putarirr, dan
setiap putaran ada} thdakan kegiatan pembelajaran . Setiap pt*aran dilakukan
evaluasi dan refleksi unnrk memperoleh hasil yang terbaik. peirdekatan
pembelajaran dengan pendekatan vAT diperlakukan sobagai variabel
independent, sedang kemampuan artikulas! yang meliputi kelancaran
pengucapan fonem (vokal dan konsonan), diprkkukan sebagai variabel
dependent.

Hasil penelitian menrx{ukkaq (l) terjadi peningkatan kemanrpuan
artikulasi pada sebagaian besar subyek (86,369o) setelah ditakukan kegiatan
pembelajaran dengan pendekatan rt'AT, yang berarti prla bahwa p.ndiiot o
vAT efektif untuk meaingkatkan pembinaan #ik{asi anak tunarungu, (2)
Peningkatan kemarnpuan artilulasi dalan bffbahasa oral dapat dicapai O*"gX
pendekatan vAT, dengar penat<anan pada aspek vibrasi (getaran) iaug dapar
dirasakan melalui perabaan (tactile) sesuai dengan karakteristik *"ri"g-*ring
foneq pada bunyi ujaran. Pada tahap awal guru berperan sebagai fr*ifit.toi
dan sekaligus membimbing anak merasakan adanya getman-getaran pada

rytrap brmyi ujaran, dan bersama siswa beriatih t"rot*g-"t 
"g; *tot

diaktifkan dalam kegiaran pembelajar&. (5), Terjadi aktivit; p"rrt*u3**
yang atakti{, dan peaingkatan interaksi dalam kegiatan pernbelqiaran.

Kata Kunci: Metode vibrasi audio tactile, trmarungu



A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan utama yarg dihadapi oleh sekolah untuk anak tunanrngu
adalah terkait dengan pengembangan kebatrasaa6 baik secara oral (lisan)
maryuo secara manual (isyarat). Ditilik dari tinskat kesulitarmy4
pengerrbangan atau pembiruan hahasa oral jauh lebih sulit dibanding bahasa
matal (isyarae. HaI ini disebabkan kondisi tidsk berftrngsinya orgim
pedeagar sscara,normal pada anak hurarin,ngu. Akibat dari kondisi yang
deurikian, anak menjadi tidak dapat merespon bunyi-bunyi ujaran yang datang
hqedml'a Anak melihat segala sesuatu yang ada di sekelilingnya sebagai
wrru 1'ang bisu. Di samping itrl dengan tidak terbiasanya anak mengucapkan
huyi-bunyi ujararu menjadikan anak mengalami kesulitan dalam berbahasa
mal sebagaimana aoak-anak pada umrunnya.

Kendati demikian dalam satu segi, perkembangm pendidikan untgk anak
tmarungu mulai nampak adanya perubaha4 baik yang menyangkut pamdangan

dalam upaya pelayanan pe'didikaa prosos pembelajaran maupun perhatian
masyarakat yang terjadi. Kenyataan ini dapat dilihat, deigan mulai
bertambaturya junlah yayasan dan rembaga yang peduli terhdap anak
be,rftelainan, khususnya penyandang tmarungu

Meskipun dflmkian, ternyata sanpai saat ini masih banyak hal yang
perlu diupayakan dalan pernbinaan anak-anak tunanmgu. $alah satu hal yang
mendesak untuk ditangani adalah menyangkut prryarn pembinaaa dan
pembelajaran di sokolah, yang sampai saat inipun belum diperoleh hasil yang
optimat Banyak diantara sekolatr-sekolah yarg merumgani para ponyandang
tunarungu 1'ang dilakukan sekedarnya, tanpa memperhatikan kondisi daa
*trategi pembelajaran yang memadai.

orientasi pndidikan yang berupaya untuk menernpatkan peserra didik
sebagai subyek senantiasa diupayakan untuk meningkatkan tuatitas pendidikan
secara umum, da pemberajaran pada khususnya. Di sini kegiatan
pembelajaran dipsisikan secara sentral dalam pendidikan formal atau
pendidikan persekolatran secara urnurl untrk itu kualitas pembelajaran



menjadi titil tolak pencapaian kebertrasilan pendidikan, khususnya bagi

keluarau (otrtcomes). Hal ini akan lebih spesifik lagi d*lam pendidikan khusus

murk aoak-anak berkelainan, utamanya anak-anak penyandang tunarungu,

]'arg secara umffiu mengalami banyak harrbatan dalam berbahasa.

Pembinaan artikulasi dalam babatrasa oral merupakan salah satu pokok

perhatian dalen proses pendidikan anak trmarungu, ymg merniliki kedudukan

penting terutana,bagi sekolah-sekolah yang mengembangkan pendekatan oral

aural, baik konstnrkti{ okasional maupun reflektif, I{al ini terkait dengan

kondisi anak tunarungu )'ang secara nyata atau relatif mengalauri hambatan

dalam berkomunikasi lisan, sebagai akibat dari cacat yang dideritanya. Mereka

ktrang atau tidak dapat menerima dan menyampaikan pesan-pesari dari dan

kepada sesamanya melalui bahasa oral secara memadal

Anak tunarungu yang mengalanri kelainan sejak tahir (congenital),

perkembangan bahasa dan bicaranya hanya sampai pada tahap meraban

(babbling). Pada tahap-tatrap berikutnya sudah tidak bisa lagi merespon bunyi-

bunyi atau suara-suara di sekelilingny4 sehingga mereka juga tidak bisa lagi

meniru kata-kak atau pembicaraan orang lain.

Berdasarkan kekurangan-kektnangan tersebu{ maka tugas pokok

pendidikan anak tunarungu adalatr sosialisasi, mengembangkan kemampuan

melalui artikulasi. fE dalam penrbinaan artikulaei melibatkan guru dan siswE

oleh karena itu gunr juga merupakan salah satu kunci keberhasilan siswa

(tunarun$) untuk belajar artileulasi dalam berbahasa oral. Adanya hambatan

kecacatan yang disandangryq menyebablgn anak-anak tururungu banyak

mengalami kesulitan dalam belajar barraea oral. seperti dikemukakan

rrardman (1990:2s5) dri beberapa hasil penetitian menunjukkan bahwa" jika
dibmdingkan dengan anak-anak normal, maka kemampuan perbondaharaan

kata pada siswa-siswa tunarungu adalah sangat sederhana dan terbatas. Oleh

karena itu krcativitas guru dalam mencari petdekatan yang sesuai dengan

kondisi anak dalan prosos belajar mengajar akan sangat mernbantu dan

meningkatkan hasil belajar siswa.
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Kd.dmm per*embangan balrasa oral aaak-anak tunarungu seringkali

rydfu F, Bru dalnn proses belajar mengajarnyq apahgi dalam

r,EttE hdTr mgajar seringkali terjadi dilema antara psncapaian tujuan

'amg llt dflSriskan dengan realita kesaaggupaa anak di kelas. Kondisi

dn perlu pedu dicarikan jalan, atau upaya pendekatan yang sssuai

Bertenaan dengan masalah-masalah di atas, maka penelitian ini
hfiEaha mengkaji persoalanaersoalan sebenarnya yang berkaitan dengan

pffrbinam artikulasi terutama dengan perdekatan vibrasi audio tactile.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini diorientasikan pada : Apakah

metode vihrrsi audio tactile ffAfl secara efektive dapat memperbaiki dan

meningkatknn kemampuan artikulasi dalam berbahasa oral pad* siswa

tunarungu?

sebagai jawatran atas permasalah tersebut, maka dirumuslean beberapa

portanyaan penelitiarg yaitr :

1. Apakah ada perbedaan kemampuan artikulasi anak tunarungu yaflg

dilatih dengan metode vibrasi audio tactile dibanding de*gan metode

reguler?

2. Apakah ada perbedaan kemampuan artikulasi anak tunarungu yang

dilatih dengan motode vibrasi audio tactile dilihat dari tingkat

ketuliannya?

3- Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dalam pendekatan vibra,ci

audio taetile, agar hasilnya optimal?

4. Apakah anak-anak tunanmgu secaf,a mental dan fisik dapat mengikuti

perrbelajaran artikulasi dalam berbahasa oral dengan psndekatan vibrasi

audio tactile?

B. Tujuan Penelitian.

Beberapa tujuan yang dihmapkan dararu kegiatan penelitian yang

dilakukan ini adalah:



1. UntuL m€orperoleh suatu model pembinaan/pembelajaran artikulasi

1'mg p*Iing sesuai untuk anak trmarungq melalui metode vibrasi

andio tactile dalam kegiatan pembelajaran.

L Untuk memperoleh gambaran tentang prosedur serta langkah yang

tepat dalam pembinaanlpengajaran rtikulasi dalam berbahasa oral

anak nrnanurgu dengan model pendekatan vibrasi aadio tactile .

3. Untuk mengetahui apakah anak-anak hmanrngu dapat mengikuti

penbinaar/pembelajaran dengan aktif dan interaktif di kelas melalui

penerapan pendekataa vibrxi audia tactile.

C. Manfaat Penelitian.

Ifusil penelitian yang dilakukan ini akan memberikan konfiibusi atau

sumbangan yang bermakna bagi pengembailgan ilmu pendidikatu **rususnya

pondidikan untuk anak-anak tunarungu di sekolah. Sumbangan dimaksud dari

hasil peaelitian ini secara spesifik adalah:

1. Akan bermanfaat secara langsung dalam pembinaan artilnrlasi dalam

berbahasa oral bagi puryandang tunaruflgu di sekoldt terut ma

berkenaan dengan kompetensi komunikasi anak trmanrngu.

2. Diperolehnya suatu model pembinaarl pembelajaran artikulasi dalam

be$ahasa oral {lisan) ktususnya adalah pendekatan/metode yang

sesuai dengan kondisi dan karakteristik anak tunarungu.

3" Peningkatan efektifitas pembelajaran artikulasi bagl anak-anak

tunarungu di Sekolah Luar Biasa Bagian B (SLB-B), dalam rangka

peningkatan kualitas pendidikan secara umurn.

D. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (aotion Resemch) dalam

kegiatan pembelajaran artikulasi bagi anak tunarungu, yang mencaba mencari

model pendekatan yafig sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi anak

tumrungu, sehingga dapat diperoleh suatu model yang cocok. Kendati

demikiaq karena model pembelajaran yang digturakari dalam penelitian ini

sudah direnca[akan sebelumnya, yaitu dengan model pendekatan vihrqsi tntclio



kzctile {\'AT). maka pemhelajaran dilakukan sebagai bentuk tindakan dalam
penelitian ini. Adapun alur kegiatan penelitiim yang dilakukan ini meliputi
enam kegiatan pembelajaran, dalam dua putaran penelitian,

Inti dari kegiatan penelitian ini adalah tindakan/treatmert kegiatan
pembelajaran dengan menerapkan pendekatan yang telah direncanakan

sebelumnyq yaitu pendekatan vibrasi audio tactile (VAT). Mengingat model yang
akan diterapkan telah direncakana sebelumny4 maka kegiatan pembelajaran

dilakukan sebagai bentuk tindakan.

Di dalam pelaksanaanny4 tindakan dilakukan sebanyak 2 putaran, dan
setiap putarar dilakukan 3 kali tindakan, dalam setiap tindakm dilakukan
kegiatan pembelajaran selarna 60 menit. Pada tahap aktrir kegiatan dilakun
evaluasi dan refleks[ dengan tatrapao

Variabel dalam penelitian ini meliprti: Variabel independent dalam
penelitian ini adalah pendekatan pernbelajaraq yang diklasifikasikan menjadi
du4 yaitu model vibrasi audio tactile dan model reguler (imitasi, pemberian

t€as). Yariabel moderator, tingkat kehmarunguan diklasifikasikan rendal,
sedang dan berat; kocakapan akademik diklasifikasikan rendall sedang dan
berat. Variabel dependent dalam penelitian ini adalatr kemarnpuan artikulasi
dalam bertahasa oral siswa tunarungu.

subyek dalam penelitian ini adaldr siswa-si*wa tunaruogu di SLB-B,
Negeri Bantul Yoryakarta be{rrnlah zz orang sisrva yurg diambil seeara

random sampling.

untuk mengukur kemampuan bahasa oral di$oakan tes prestasi
(achievement test), yang disusun berdasarkan tajuaa pembelajaran yang ingin
di".pug baik prete$ mauprm postes. Kecakapaa akademik aubyek diukur
denganAchievement /esf subyek dalam mengikuti pernberajaran di sekolatr.

Tingkat ketulian sebagai variabel moderator diukur dengan instnnnen
penguknr tingkat kemampuan pendengaran, yaitu audiometer, dan dilengkapi
dengan studi dokumentasi .



C. Ihdl lia6lrkrn dan pembahasan

Dri tmdaltan yang telah dilakukan terhadap 22 subyelq selama 2 kali
trtrre- da m*ing.masing 3 kali tindakarl maka hasit yang diperoleh adalatr
s€bagri bcrikrt:

ktenn Pertama

Ilnd*m 1. Pada tindakan pertama pengajaran artikukei, temyata belmr banyak

mengalami perubahan dari nitai awa[ yaitu ada 4 subyek (1g,lg%].
dannta'rata kemarnpuan artikulasi X = q59 dari nilai awal E = 6,05

beberapa kesalahao yang terjadi adalah:

1. secara urnum subyek masih belum dapat mengikuti pembinaan

atau pembelajaran dengan pendekatan VAT
2. Dalam pembinaan, masih banyak subyek yang mengarami

kesalahanlkesuritan dalam pengusspan, baik vokal mauprxr

konsonan di dalam artikulasi.

3. Intonasi dan irama suira tidaklkurmg teratur (kadang saagat

tinggr" kadang sangat rendah, penurya*iln befum teratur.

4. Beberapa subyek mengatami kesalahan yang berulang-ulang pada

pengucapan fonem (konsonan) yang sama

5' Socara kesehrnrhan kemanrpuan artikulasi masih belum lancar dan

belum banyak perubahan dari kemampuan awal.

Tindakan 2 Pada tindakan kedua terdapat 12 orang (54,54yo) subyek yang

mengalami perubatran rebih bai( sedang nilai rata-rata E =e,er
kesalahan yang sering terjadi adalah:

1. Interaksi antar siswa dan guru pembina masih belum terjalin
secara aktd terutama dalam merefleksikan getaran-getaran pada

tempat-tempat tertentu dalam psngucapan ujaran.

2. I\rlasih adanya subyok yang mengalami kesulitan dalam merasakan
dan melafalkan fonem, ktrususnya konsonan.

3. Inronasi dan irama membaca masih belum bisa dilakukan dengan

baik



Tindakan 3 Pada tiodakan ketiga te,rdapat 14 orang (63,uW subyek yang

meagalami penrbahan lebih baik, sodang nilai rata-rata V =6,72
kesalahan yang sering torjadi adalah:

1. Interaksi antar siswa dan guru pernbina masih belum terjalin
sscara akti{ terutama dalarn merefleksikan getaran-getaran pada

tempat-tempat tertentu dalam pengucapan ujaran.

2- Masih adanya subyek yang mengatani kesulitan dalam merasakan

dan melafalkan foneq khususnya konsonan.

3. Intonasi dan irama membaca masih belum bisa dilakukan dengan

baik.

4.. Masih ada kesulitan daram menimggapi ucapan orang tain (ini
terkait dengan speech reading).

Putaran kedua

Tindakao 4 Pada tindakan keempa{ terdapd 14 orarqg (63,&W subyek yang

mengalami penrbahan lebitr baih sedang nilai rata-rak T =6,72

kesalahan yang sering terjadi adalah:

1. Interaksi antar siswa dan gtru pembina masih belum tujalin
secaf,a aktif, terutama dalam merefleksikan getaran-getaran pada

tempat-tempat tertentu dalam penguoapan ujman.

2. Ma$ih adanya zubyek yang mengalami kesulitan dalam merasakan

dan melafalkan fonenq khususnya konsonan.

3. Intonasi dan irarna membaca masih belum bisa dilakr*an dengan

baik

4- Masih ada kesulitan dalam m*rumggapi ucapan or:mg lain (ini
terkait dengan speech reading).

Tindakan 5 Pada rindakan kelima, terdapat lg orang (gl,gzglo) subyek yang
mengalauri perubatran lebih baih sedang nilai rata-ram T = 7,27

HaLhal yang tegadi adalah:



1. Dalam merasaka getaran dalam pengucapan bunyi ujaran (fonem)

sudah mulai terbiasa , walaupun masih harus dipandu glrlu secara

intensif.

2. Intonasi dan irama membaca rnasih kurang totapi sudah ada

perkembangan yang lebih baik.

3. Pengucapan suku kata dan kata mulai lancar, meskipun belum

semua konsonan pada kata-kata danposisi tertentu.

4. subyek juga masih kurang perhatian dalam menanggapi ucapan

orarrg lain secara lisan.

Tindakan 6 Pada tindakan keenauq terdapat 19 orang (s636?o) subyek yang

mengalami penrbahan lebih bai( sedang nilai rata-rata E : 7,27 Di
sini terjadi perubatran perilaku yang signifikan dari kemanrpuan awal,

antara lain:

1. Subyek mr{ai terbiasa dengan siurasi pembinaad pembelajaran

yang digunakan.

Z. Interaksi antar subyek dengan penrbinan mulai hidup dan atrakif,
3. Pembelajaran dapat berrangsung dengan kncar, mengikuti

pendekatan VAT yang digunakan.

. 4. subyek juga mulai lancar dalam mongucapkan fonem, kususnya

konsonan.

' 5. Kata-kata dan suku kata, sudah sebagian besar dapat diucapkan

dalam berbagai posisi fonem

Dan &a kali putaran tersebu! ternyata pada tindakan ke lima dan

keenam dengan mengaplikasikan vAT-6, telah menunt'ukkan perubahan yang
berarti.

Melalui analisis statistik norpar,)metrik dengan formula Tho Knrskal
wallis (H Test), untuk mengetahui perbedaan komampuan antara ponggunaan

metode atau pendekatan reguler (pada nilai awal) dangan pendekatan vibrasi
audio tactile, pada akhir putaran kedu4 maka hasilnya adalah:



L222
H= ---- (Bl_+ BL )_3(n+l)

n (n+1) nl nz

nl = 22 Rl = 279,5

tA= 22 R2 = T10,5

n = (n1+n21=44

H:0,0060606a6 (25496,85228) _ 135

H:150,5589819- 135

H:25.59

Catatan Ho diterima bila H < 0,05 df 2 :5,99.

Dengan demikian dari hasil penelitian ini Ha diterimE yang borarti

metode vibrasi audio tactile [VAT) efektif untuk meningkatkan kemampuan

artikulasi dalam'berbahasa oral anak tunarungu.

D. Kesimpulan.

Dari hasil pngolahan dan analisis data yang telah dilakukan pada bab

sebelumnya , rnaka beberapa kesimpulan dapat disampaikan di srnq sebagai

berikut:

I. Ternyata sebagian besar subyek (s6,36vo, terjadi peningkatan

kemampuan atikulasi dalam berbahasa oral dalam pembelajman

dengan pendekatan fibrasi audia tactile. Ini beraai, bdrwa model
pembetajaran dengan pendekatarl metode vAT dapat muringlcatkan

kemampuan arfikulasi anak tunarungu sec:ra efektif. Dengan

demikian, hipotesis yang berbmyi; Modet pendekatan vibrasi audio

tactile dalam pengajaraa dapat meningkatkan kernampuan artikulasi

bagi anak tmanmgu di sekolatr dapatterbukti.

2- Dalam kegiakn pernbelajarur, dengan pendekatan vAT, siswa

menuqiukkan adanya kegairalran belajar, interaksi antaf,a siswa dan

guru pembina dapat berjalan dengan lancar.



};.

3. Lailgkah pelaksaoaan pendekatan vAT, di sini ada.lah (1) melakukan

Iatihan-latihan p€rnapasa& dan latihan-latihan gerak orgall bicara (Z)

mengidentifikasi dan atau mengajak siswa untuk memperhatik*n

adanya suatu getaran atau jika mungkin adanya suara-srra tertenfu

dalam pengucapan fonerq (3) menstimulasi dan mereflelcsikan

getararL dan suara-suara teruebut di dalam kegiatan pembelajaraq

baik secara spontan mauplm tsrpimprL {4) memperbaiki pengucapan

fonEm dan struknu kata yang salatr (5) ktihan pengucapao konsonan

dalam posissi yang berbeda (6) memperkenalkan intonasi dan irama

,,' berbahasa oral, (7) memotivasi siswa untuk berdialog dengan

p€mbimbing, dan (S) evaluasi.
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