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                                                                                Abstrak  

 

Bahasa isyarat merupakan bahasa yang mengutamakan komunikasi manual yaitu bahasa tubuh 

dan gerak bibir dalam berkomunikasi, seperti fungsi bahasa pada umumnya, bahasa isyarat untuk 

para penyandang tuna rungu juga tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, anak 

tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengarannya sehingga tidak 

dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali, anak 

penyandang tuna rungu biasanya sering mengalami kendala dalam mengingat materi bahasa 

isyarat, untuk membantunya anak penyandang tuna rungu harus dibimbing bahasa isyaratnya 

dengan bahasa isyarat yang jelas, namun kendala yang ada tidak cukup sekali anak penyandang 

tuna rungu dapat langsung mengerti, tetapi harus berulang-ulang hingga benar-benar mengerti. 

Namun cara belajar ini kadang membuat anak penyandang tuna rungu merasa jenuh, dan media 

buku di rasa agak kurang di pahami dengan mudah dan kurang menarik, Untuk itu perlu adanya 

media pembelajaran yang mampu memberikan suatu gambar yang bersifat bergerak yang 

bertujuan untuk mempermudah anak penyandang tuna rungu dalam menghafal bahasa isyarat 

karena daya ingatnya terbantu oleh gambar isyarat yang bergerak. Media pembelajaran bahasa 

isyarat ini dibangun menggunakan metode pengembangan perangkat lunak Multimedia 

Development Life Cycle (MDLC), dengan perancangannya menggunakan Use Case Diagram, 

Activity Diagram, Sequence Diagram, Struktur Navigasi, Flowchart View dan Storyboard. Model 

pembelajaran yang dibuat yaitu media pembelajaran dengan model Computer Assisted Instruction 

(CAI) dengan tipe Tutorial. Aplikasi utama untuk pembuatan aplikasi pembelajaran bahasa isyarat 

yang digunakan adalah Adobe Flash serta menggunakan aplikasi pendukung seperti Photoshop 

CS 6, Fitur yang terdapat di dalam aplikasi ini yaitu isyarat abjad jari, isyarat angka, isyarat 

imbuhan, partikel dan kata ganti isyarat sehari-hari, dilengkapi dengan quiz. Aplikasi ini dapat 

membantu anak penyandang tuna rungu dalam menambah pembendaharaan kata. 
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1. Pendahuluan 

 Bahasa merupakan media penghubung dalam 

berkomunikasi, Manusia berkomunikasi melalui 

media bernama Bahasa, bahasa merupakan sesuatu 

yang penting bagi kehidupan. Dengan sebuah 

bahasa, seorang manusia dapat mengerti maksud 

yang di utarakan oleh manusia lainnya. Bahasa juga 

merupakan kunci ilmu pengetahuan, Karena dengan 

bahasa, manusia dapat mengetahui dan menguasai 

banyak hal lewat proses pertukaran informasi. 

 Seperti fungsi bahasa pada umumnya, bahasa 

isyarat untuk para penyandang tuna rungu juga tidak 

dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. 
Bahasa isyarat merupakan bahasa yang 

mengutamakan komunikasi manual yaitu bahasa 

tubuh dan gerak bibir dalam berkomunikasi. Bahasa 

isyarat ini telah dibakukan dengan nama SIBI 

(Sistem Isyarat Bahasa Indonesia). SIBI merupakan 

salah satu media yang membantu komunikasi 

sesama kaum tuna rungu di dalam masyarakat yang 

lebih luas. Wujudnya adalah tataan yang sistematis 

tentang seperangkat isyarat jari, tangan, dan 

berbagai gerakan yang melambangkan kosa kata 

bahasa Indonesia. (Kamus Sistem Isyarat Basasa 

Indonesia, 2001). 

Anak berkebutuhan khusus (ABK) tunarungu 

merupakan anak yang mempunyai gangguan pada 

pendengarannya sehingga tidak dapat mendengar 
bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat 

mendengar sama sekali, karena memiliki hambatan 

dalam pendengarannya, individu tuna rungu 

memiliki hambatan dalam berbicara, Karaktersitik 

dan kebutuhan khusus menjadikan anak penyandang 

tuna rungu memerlukan bentuk pelayanan 

Pendidikan khusus yang disesuaikan dengan potensi 



dan kemampuan mereka, dan pembelajaran melalui 

media buku di rasa agak kurang di pahami dengan 

mudah karena anak penyandang tuna rungu biasanya 

mudah lupa pada pengetahuan yang baru di peroleh 

dan anak penyandang tuna rungu biasanya sering 

mengalami kendala dalam mengingat materi bahasa 

isyarat, untuk membantunya anak penyandang tuna 

rungu harus dibimbing bahasa isyaratnya dengan 

bahasa isyarat yang jelas dan bahasa isyarat yang 

benar, namun kendala yang ada tidak cukup sekali 

anak penyandang tuna rungu dapat langsung 
mengerti, tetapi harus berulang-ulang hingga benar-

benar mengerti. Namun cara belajar ini kadang 

membuat anak penyandang tuna rungu merasa 

jenuh, dan media buku di rasa agak kurang di 

pahami dengan mudah dan kurang menarik sehingga 

perlu adanya suatu aplikasi yang mampu 

memberikan suatu gambar yang bersifat bergerak, 

sehingga anak penyandang tuna rungu akan lebih 

mudah menghafal dengan cepat karena daya 

ingatnya terbantu oleh gambar isyarat yang 

bergerak, dan pembelajaran bahasa isyarat menjadi 
lebih menarik.  

Oleh karena itu diperlukan suatu aplikasi 

pembelajaran bahasa isyarat huruf dan angka, isyarat 

partikel, imbuhan, kata ganti dan bahasa isyarat 

sehari-hari untuk anak penyandang tuna rungu, yang 

didalamnya berisi isyarat huruf dan angka, isyarat 

awalan, akhiran, partikel, kata ganti dan bahasa 

isyarat sehari-hari yang berisi isyarat benda 

disekililing, juga dilengkapi latihan sebagai bahan 

evaluasi, aplikasi ini nantinya dapat di gunakan 

sebagai media belajar yang interaktif. 
 

1. Tinjauan Pustaka 

 

1.1. Aplikasi 

 

Menurut Supriyanto (2005), aplikasi adalah 

program yang memiliki aktifitas pemrosesan 

perintah yang diperlukan untuk melaksanakan 

permintaan pengguna dengan tujuan tertentu. 

Aplikasi adalah sebuah program atau perangkat 

lunak yang dirancang atau dibuat untuk tujuan 

tertentu dengan melakukan aktifitas tertentu melalui 
proses prosedur aliran data dalam infrastruktur 

teknologi informasi yang sesuai dengan jenjang dan 

kebutuhan. 

 

1.2. Bahasa Isyarat  

 

Bahasa isyarat adalah bahasa yang tidak 

menggunakan bunyi ucapan manusia atau tulisan di 

sistem perlambangannya. Bahasa isyarat 

menggunakan isyarat berupa gerak jari, tangan, 

kepala badan dan sebagainya yang khusus 
diciptakan oleh kaum tuna rungu dan untuk kaum 

tuna rungu kadang untuk kaum pendengar. (Pusat 

Bahasa, 2008). 

Bahasa isyarat adalah bahasa yang 

mengutamakan komunikasi manual, bahasa tubuh, 

dan gerak bibir, bukannya suara, untuk 

berkomunikasi. Kaum tuna rungu adalah kelompok 

utama yang menggunakan bahasa ini, biasanya 

dengan mengkombinasikan bentuk tangan, orientasi 

dan gerak tangan, dan tubuh, untuk mengungkapkan 

pikiran mereka. Berikut ini adalah contoh gambar 

bahasa isyarat.  

 

2.3  Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) 
 

Sistem isyarat bahasa Indonesia (SIBI) yang di 

bakukan itu merupakan salah satu media yang 

membantu komunikasi sesama kaum tuna rungu di 

dalam masyarakat yang lebih luas. Wujudnya adalah 

tataan yang sistematis tentang seperangkat isyarat 

jari, tangan dan berbagai gerak yang melambangkan 

kosakata bahasa Indonesia. Di dalam upaya 

pembakuan tersebut, di pertimbangkan beberapa 

tolak ukur yang mencakup segi kemudahan, 

keindahan, dan ketetapan pengungkapan makna atau 
struktur kata, di samping beberapa segi yang lain. 

Gambar isyarat abjad jadi dapat dilihat pada  

Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Isyarat Abjad Jari 

 

2. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode pengumpulan data dan metode 

pengembangan perangkat lunak. Pengumpulan data 

dilakukan melalui studi pustaka, observasi, dan 

wawancara. Metode pengembangan perangkat lunak 

yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

metodologi pengembangan multimedia versi Luther-

Sutopo, yaitu MDLC (Multimedia Development 

Life Cycle). Gambar tahapan MDLC dapat dilihat 

pada Gambar 2. 



 
Gambar 2. Tahapan MDLC 

 
Keenam tahap pada MDLC tidak harus 

berurutan dalam prakitannya, tahap-tahap ini dapat 

saling bertukar posisi meskipun concept menjadi hal 

utama (Luther, 1994). Berikut ini adalah penjelasan 

dari setiap tahapan MDLC yang dilakukan dalam 

penelitian ini: 

1. Concept 

Pada tahap ini penulis menentukan tujuan 

aplikasi yang akan di buat, yaitu aplikasi 

pembelajaran bahasa isyarat yang bertujuan untuk 

mempermudah anak penyandang tuna rungu belajar 
bahasa isyarat, aplikasi media pembelajaran ini 

menggunakan metode CAI tipe tutorial, dan tahap 

ini adalah tahap menentukan pengguna apliksi 

(identifikasi audience) yang nantinya aplikasi ini 

akan di gunakan anak-anak penyandang tuna rungu 

dan aplikasi ini umumnya juga dapat digunakan oleh 

masyarakat luas. 

2. Design 

Pada tahap ini penulis melakukan perancangan 

munggunakan perancangan Struktur Menu, Struktur 

Navigasi, flowchart view, Story board dan UML 

berupa use case diagram, activity diagram, dan 
sequence diagram 

3. Material Collecting 

Pada tahap ini, bahan untuk pembuatan aplikasi 

di kumpulkan, pada tahap pengumpulan bahan ini 

memerlukan banyak bahan seperti gambar untuk di 

sesuaikan pada tahap pembuatan aplikasi, materi 

terkait bahan ajar/ materi pembelajaran didapatkan 

dari wawancara, dari buku dan mencari sumber-

sumber lainnya dari internet. 

4. Assembly 

Pada tahapan assembly (pembuatan) adalah 
tahap dimana semua objek atau bahan yang 

dibutuhkan dibuat dan digabungkan menjadi sebuah 

aplikasi menggunakan adobe flash cs 6 dan adobe 

photoshop cs 6 sesuai dengan apa yang sudah di 

design sebelumnya. 

5. Testing 

Pada tahap ini aplikasi di uji menggunakan 

pengujian blackbox apakah aplikasi ini berfungsi 

sesuai yang di harapkan atau tidak 

6. Distribution 

Pada tahap ini penulis akan mendistribusikan 

atau menyebarluaskan media pembelajaran bahasa 

isyarat dengan menyimpan ke media internet yaitu 

google drive yang menghasilkan sebuah link 

download, kemudian link tersebut dibagikan kepada 

pengguna melalui blog.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

3.1. Konsep (Concept) 
Pada tahap konsep dilakukan analisis masalah, 

identifikasi pengguna, tujuan perancangan aplikasi, 

konsep aplikasi, kebutuhan perangkat lunak dan 

kebutuhan perangkat keras. Berikut ini adalah 

penjelasan dari tahapan konsep: 

1. Analisis Masalah 

Pembelajaran bahasa isyarat pada anak 

penyandang tuna rungu biasanya sering mengalami 

kendala karena biasanya anak penyandang tuna 

rungu mudah lupa dalam mengingat materi 

pembelajaran bahasa isyarat dan pembelajaran 
melalui media buku dirasa agak kurang di pahami 

dengan mudah dan kurang menarik untuk 

mengakomodasi hal tersebut maka sudah selayaknya 

dibuatkan aplikasi pembelajaran bahasa isyarat 

sebagai media panduan dan latihan anak-anak 

dengan kebutuhan khusus, yaitu anak penyandang 

tuna rungu dalam belajar bahasa isyarat, aplikasi 

yang dibuat merupakan aplikasi dengan model 

Computer Assisted Instruction (CAI) dengan tipe 

tutorial, materi bahasa isyarat yang dipaparkan 

dalam aplikasi ini sebagian besar bahasa isyarat 
sehari-hari, yaitu bahasa isyarat tentang anggota 

keluarga, benda-benda yang ada di dalam rumah, 

benda-benda yang digunakan untuk belajar dan 

bahasa isyarat organ tubuh dilengkapi dengan abjad 

jari, isyarat angka, awalan, akhiran, partikel, kata 

ganti dan anak penyandang tuna rungu akan belajar 

bagaimana menyebut benda-benda disekililingnya. 

2. Identifikasi Pengguna 

Pengguna aplikasi ini adalah anak-anak 

penyandang tuna rungu kelas 1 SLB (Sekolah 

Luar Biasa) sehingga tampilan aplikasi akan 

didesain menarik disesuaikan dengan usia 
penggunanya yaitu berkisar 7 tahun, yang 

diharapkan dengan adanya aplikasi pendukung 

pembelajaran Bahasa isyarat ini anak 

penyandang tuna rungu mampu menguasai 

bahasa isyarat dengan lebih baik. Selain itu 

aplikasi ini umumnya juga dapat digunakan oleh 

masyarakat luas untuk mempelajari Bahasa 

isyarat. 

3. Tujuan Perancangan Aplikasi 

Aplikasi yang akan di buat bertujuan untuk 

mempermudah anak penyandang tuna rungu dalam 
belajar bahasa isyarat serta aplikasi yang akan dibuat 

merupakan aplikasi panduan dan latihan anak 

penyandang tuna rungu untuk belajar bahasa isyarat 

dan sebagai media pembelajaran pengganti buku 



yang mudah dibawa serta dapat digunakan kapanpun 

dan dimanapun. 

4. Konsep Aplikasi 

Aplikasi yang akan di buat berupa aplikasi 

pembelajaran Bahasa isyarat yang mampu 

memberikan suatu gambar yang bersifat bergerak, 

sehingga mempermudah dan menjadi lebih menarik 

dalam mempelajari bahasa isyarat, aplikasi tersebut 

akan di buat menggunakan Adobe Flash, maka 

metode pembelajaran akan di buat semenarik 

mungkin agar user tidak merasa jenuh. 
5. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Dalam proses pembuatan aplikasi media 

pembelajaran ini di perlukan beberapa perangkat 

lunak antara lain Adobe Flash, Adobe Photoshop, 

dan sistem operasi android versi 7.1.1 (Nougat). 

6. Kebutuhan Perangkat Keras 

Perangkat keras yang akan digunakan dalam 

pembuatan media pembelajaran ini, yaitu satu set 

laptop dengan spesifikasi processor : A4-3305M 

APU with Radeon, RAM 2 GB, dan Harddisk 260 

GB. Selain itu juga digunakan smartphone bersistem 
operasi android dengan spesifikasi CPU 1.4 GHz 

dan RAM 3 GB. 

 

3.2. Perancangan Aplikasi (Design) 

Tahap kedua adalah perancangan yang terdiri 

dari perancangan berorientasi objek, struktur menu, 

struktur navigasi, storyboard, flowchart view dan 

perancangan antarmuka. Use case diagram Media 

Pembelajaran Isyarat dapat dilihat pada Gambar 3. 

Struktur menu aplikasi dapat dilihat pada Gambar 4.  

 

 
Gambar 3. Use Case Diagram Media Pembelajaran 

Isyarat 

 

 
Gambar 4. Struktur Menu Aplikasi 

 

Struktur navigasi aplikasi dapat dilihat pada  

Gambar 5. Salah satu contoh storyboard dapat 

dilihat pada Gambar 6. Salah satu contoh rancangan 

antarmuka dapat dilihat pada Gambar 7. 
 

 
Gambar 5. Struktur Navigasi Aplikasi 

 

 
Gambar 6. Storyboard Scene 2 Tampilan Menu 

Utama 

 



 
Gambar 7. Rancangan Antarmuka Submenu Belajar 

Bahasa Isyarat 

 

3.3. Pengumpulan Bahan (Material Colleting) 

Pada tahap ketiga yaitu pengumpulan bahan 

(Material Colleting). Data yang di perlukam untuk 

membuat aplikasi ini diantaranya adalah gambar-
gambar yang didapatkan dari berbagai situs web. 

Sebagian bahan dilakukan perubahan sebelum 

ditambahkan. 

 

3.4. Pembuatan (Assembly) 

Tahap pembuatan adalah tahap dimana memulai 

pembuatan aplikasi, tahap ini di lakukan setelah 

tahap perancangan, pada tahap ini akan ditentukan 

kebutuhan sistem guna mengetahui spesifikasi 

perangkat smartphone yang akan dipakai untuk 

menjalankan media pembelajaran bahasa isyarat, 
meliputi perangkat keras, perangkat lunak dan juga 

pengguna, tujuannya agar aplikasi tersebut dapat 

berjalan baik dengan spesifikasi yang telah di 

tentukan. Contoh antarmuka aplikasi dapat dilihat 

pada Gambar 8 sampai Gambar 10. 

 
Gambar 8. Antarmuka Halaman Pembuka  

 

 
Gambar 9. Antarmuka Halaman Menu Utama  

 

 
Gambar 10. Antarmuka Halaman Submenu 

Imbuhan, Partikel dan Kata Ganti  

 

3.5. Pengujian (Testing) 

Pengujian yang dilakukan menggunakan teknik 

pengujian black box. Pengujian Blackbox 

merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi 

fungsional dari perangkat lunak, tester dapat 

mendefinisikan kumpulan kondisi input dan 

melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional 
program. Berdasarkan hasil pengujian ini, seluruh 

fungsional dari aplikasi dapat berjalan dengan baik. 

 

3.6. Distribusi (Distribution) 

Pada tahap ini penulis akan mendistribusikan 

atau menyebarluaskan hasil aplikasi yang telah 

dibuat dengan cara menyimpan ke dalam media 

internet yaitu google drive yang menghasilkan 

sebuah link download berikut 

(https://drive.google.com/file/d/1giRu4Hx3PPnewH

3PlRpguh5570Je9R5l/view) kemudian link tersebut 

dibagikan kepada pengguna menggunakan blog 
(http://bahasaisyaratanak.blogspot.com/) agar 

pengguna dapat menggunakan media pembelajaran 



bahasa isyarat sebagai sarana pembelajaran bahasa 

isyarat tetapi pada handphone tersebut harus sudah 

terinstal adobe air untuk aplikasi pendukung dari 

abobe flash. 

 

4. Kesimpulan dan Saran  

 

Berdasarkan analisis, perancangan dan 

pembuatan aplikasi multimedia untuk pembelajaran 

Bahasa isyarat maka dapat di tarik kesimpulan 

aplikasi multimedia untuk pembelajaran bahasa 
isyarat untuk anak penyandang tuna rungu 

menggunakan metode pengembangan perangkat 

lunak MDLC yang terdiri dari enam tahap yaitu 

concept, design, material collecting, assembly, 

testing, distribution, dengan menggunakan 

Perancangan UML diantaranya use case diagram, 

activity diagram, sequence diagaram, flowchart 

view, storyboard, struktur menu, struktur navigasi, 

perancangan antarmuka aplikasi, pengumpulan 

bahan, untuk pengumpulan bahan dilakukan dengan 

cara membuat sendiri dan mengunduh dari situs web 
tertentu, pembuatan aplikasi utama dengan 

menggunakan aplikasi Adobe Flash CS6 dan 

aplikasi pendukung Adobe Photoshop CS6 dan 

pengujian aplikasi dengan menggunakan pengujian 

blackbox. Didalam aplikasi terdapat beberapa fitur 

diantaranya menu belajar bahasa isyarat, quiz, 

petunjuk dan info serta bahasa isyarat yang diambil 

bersumber dari kamus sitem isyarat bahasa 

Indonesia edisi III tahun 2001, Kelebihan dari 

aplikasi media pembelajaran bahasa isyarat ini 

adalah memberikan suatu gambar isyarat yang 
bersifat bergerak sehingga pembelajaran bahasa 

isyarat menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. 

Hasil penelitian ini masih memiliki banyak 

kekurangan sehingga masih dapat dikembangkan 

lagi. Adapun saran yang dapat diberikan untuk 

pengembangan aplikasi kedepannya diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan selanjutnya adalah menambahkan 

kosa kata isyarat benda-benda di sekililing dan 

juga penambahan isyarat angka. 

2. Pengembangan gambar isyarat dapat 

dikembangkan menjadi gambar animasi yang 
lebih menarik lagi. 

3. Menambahkan game edukasi pada aplikasi 

sehingga menambah minat dan motivasi anak 

penyandang tuna rungu dalam belajar bahasa 

isyarat. 
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