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Modul 1 

Sejarah Perkembangan Sistem Tulisan bagi Tunanetra  

 

Pendahuluan 

 

Deskripsi Singkat 

 

Dalam modul ini, anda akan diperkenalkan pada evolusi system tulisan 

bagi tunanetra sejak masa “pra-Braille” hingga perkembangannya di era 

modern, termasuk evolusi inovasi alat-alat produksi Braille.   

 

Tujuan Instruksional Khusus 

 

Setelah menyelesaikan modul ini, anda diharapkan dapat melakukan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan evolusi tulisan bagi tunanetra hingga 

diciptakannya system Braille. 

2. Mendeskripsikan secara singkat peranan tokoh-tokoh berikut ini 

dalam sejarah perkembangan system tulisan bagi tunanetra:  

a. Valentin Hauy 

b. William Moon 

c. Charles Barbier 

d. Louis Braille 

3. Mendeskripsikan kerangka abjad Braille.  

4. Menjelaskan mengapa system Braille lebih cocok bagi tunanetra 

dibanding system-sistem lainnya.  

5. Menjelaskan mengapa system singkatan dalam tulisan Braille 

diperlukan.  

6. Mendeskripsikan secara umum alat-alat yang dapat dipergunakan 

untuk memproduksi Braille.  
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Kegiatan Belajar 1.1  

Sejarah Awal Pengembangan Sistem Tulisan bagi Tunanetra  

 

Sebelum memulai perjalanan anda menuju pemahaman tentang 

sistem tulisan Braille dan menggunakanya, penting bagi anda untuk belajar 

sedikit tentang sejarah upaya untuk mengembangkan sebuah sistem tulisan 

bagi orang tunanetra. Terdapat sejumlah dokumentasi yang membuktikan 

bahwa sejak tahun 1640 para innovator dan pendidik telah berupaya 

menciptakan materi yang akan memungkinkan orang tunanetra terlibat dalam 

kegiatan membaca dan menulis. Bahkan pemahaman mendasar tentang latar 

belakang historis ini pun penting untuk alasan berikut ini: terdapat cukup 

banyak inovasi yang telah dan sedang dikembangkan akir-akhir ini, pada 

umumnya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, yang dapat berdampak 

besar terhadap cara orang tunanetra membaca dan menulis. Apakah 

pengembangan inovasi tersebut akan mengakibatkan berakhirnya 

penggunaan Braille sebagai salah satu cara utama untuk memproduksi 

bahan-bahan cetakan bagi tunanetra? Argumennya adalah bahwa 

pemahaman tentang perkembangan media cetak, yang mengarah pada 

penggunaan Braille saat ini, merupakan kata kunci untuk mengikuti dan 

memahami diskusi yang ada dewasa ini tentang bagaimana bahan-bahan 

cetakan akan diproduksi pada abad ke-21.  

 

Metode Awal 

 

Usaha untuk menciptakan tulisan bagi orang tunanetra telah dimulai 

sekurang-kurangnya 16 abad yang lalu, ketika seorang cendekiawan 

tunanetra Jepang pada abad ke-4 mengukir huruf-huruf pada kayu dan 

mendirikan sebuah perpustakaan yang cukup besar untuk menghimpun 

karya-karyanya itu (Tarsidi, 1988). Pada tahun 1676, seorang tunanetra 

Katolik di Roma, Italia, bernama Francesco Terzi, menciptakan sejenis “abjad 

tali”. Dia membentuk huruf-huruf dari berbagai variasi simpul tali, dan 

menggunakan abjad talinya itu untuk mentranskripsikan kitab Injil. Seorang 
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musisi wanita tunanetra dari Wina, Maria Theresa von Paradis, (lahir tahun 

1741), belajar membaca dengan alat bantu berupa paku-paku yang 

ditancapkan pada sebuah bantalan untuk membentuk huruf-huruf. Dengan 

cara ini dia berhasil belajar membaca partitur musik (Andersen, 2000).  

 

Hingga awal abad ke-19, orang masih memusatkan usaha membantu 

tunanetra belajar membaca dan menulis itu dengan memperbesar huruf Latin 

atau Romawi dengan menggunakan berbagai macam cara dan bahan seperti 

tali-temali, potongan-potongan logam, kayu, kulit, lilin atau kertas, tetapi 

hasilnya masih jauh dari memuaskan. Kesemua cara ini memiliki ciri yang 

sama, yaitu memerlukan bahan yang sulit dibuat atau sukar dimanipulasi 

sehingga tidak cocok sebagai media komunikasi. Misalnya, orang tidak 

mungkin membawa begitu banyak balok kayu untuk memungkinkanya 

berkomunikasi secara tertulis dengan orang lain secara efisien. Kriteria 

standar yang sangat penting bagi suatu bentuk teknologi komunikasi adalah 

mudah diproduksi, permanen, mudah difahami, dan mudah dibawa-bawa 

(portable).  

 

Hauy  

Salah satu upaya yang paling terkonsentrasi untuk menciptakan sistem 

tulisan bagi tunanetra terjadi di Paris pada tahun 1780-an. Valentin Hauy 

(1745-1822), pendiri dan direktur sekolah pertama bagi tunanetra di dunia, 

menghasilkan huruf-huruf timbul pada kertas tebal yang dapat diraba dan 

dibaca dengan ujung-ujung jari. Untuk menghasilkan huruf timbul tersebut, 

pertama-tama dia membuat cetakan huruf dari logam. Huruf-huruf pada 

cetakan tersebut dibentuk terbalik. Kertas tebal yang sudah dibasahi 

diletakkan di atas cetakan tersebut. Sebuah "pena" yang bermata bundar dari 

logam digoreskan di atasnya mengikuti bentuk huruf pada cetakan di 

bawahnya. Setelah kertas itu dikeringkan, kini huruf-huruf timbul telah 

terbentuk pada kertas tersebut. Buku pertama menggunakan teknik 

penimbulan huruf ini diterbitkan pada tahun 1787 yang berisikan essay 

tentang pendidikan bagi anak tunanetra (Shodorsmall, 2000). 
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Gagasan untuk menghasilkan huruf yang ditimbulkan ini muncul 

secara kebetulan. Franqois Lesueur, seorang anak laki-laki tunanetra, adalah 

murid pertama Hauy sebelum sekolahnya itu berdiri secara resmi. Pada suatu 

hari, ketika Lesueur sedang membereskan kertas di meja kerja Hauy, jarinya 

merasakan ada sebuah tonjolan pada salah satu lembaran kertas itu: kesan 

sebuah huruf pada sisi belakang sebuah kartu ucapan bela sungkawa yang 

baru dicetak. Lesueur bertanya kepada gurunya itu apakah kesan yang 

dirasakan oleh jarinya itu adalah huruf “o”. Memang benar, dan kejadian ini 

memunculkan pemahaman pada diri Hauy bahwa jika jari-jari tangan seorang 

anak tunanetra dapat mendeteksi sebuah huruf yang sedikit timbul akibat 

tekanan yang tidak disengaja, maka jari-jari itu pasti dapat mengenali huruf-

huruf dengan baik apabila huruf-huruf itu sengaja dibuat timbul. Hauy menguji 

pemikirannya tersebut dengan mencetak berlembar-lembar teks dengan huruf 

yang ditimbulkan. Lesueur ternyata dapat membedakan setiap huruf, dan 

dalam waktu enam bulan dia mampu membaca dan menulis. Kemampuan 

Lesueur tersebut dipertunjukkan di hadapan para anggota the Royal 

Academy of Sciences demi memperoleh persetujuan mereka dan izin dari 

pemerintah Perancis untuk membuka sekolah bagi anak tunanetra. Pada 

tahun 1784 sekolah tersebut resmi berdiri dengan nama L’Institute Nationale 

des Jeunes Aveugles, dengan 14 orang murid pertama, dengan Hauy 

sebagai kepala sekolah dan Franqois Lesueur sebagai asistennya (Koestler, 

1984).  

 

Salah satu tujuan Hauy dalam mendidik anak-anak tunanetra adalah 

sedapat mungkin mempertahankan kesamaan antara cara belajar anak 

tunanetra dan anak awas. Teorinya adalah bahwa media dan teknologi 

pendidikan bagi siswa tunanetra seyogyanya tidak menyimpang secara 

signifikan dari media dan teknologi pendidikan yang dipergunakan oleh siswa-

siswa yang awas.  
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Sistem tulisan timbul yang digagas oleh Hauy itu mengalami sejumlah 

modifikasi, sebagian oleh Hauy sendiri dan sebagian lainnya oleh orang lain.  

 

Moon  

Kurun waktu dari tahun 1825 hingga 1835 tampaknya merupakan 

masa di mana terdapat kegiatan yang universal untuk menciptakan dan 

mencetak tulisan timbul. di Inggris ada Gall, Alston, Moon, Fry, Frere, dan 

Lucas, yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri dan mempunyai 

pendukungnya masing-masing, dan di Amerika ada Friedlander, Howe dan 

lain-lain (Shodorsmall, 2000). Tampaknya yang paling menonjol di antara 

mereka adalah Dr. William Moon, seorang tunanetra Inggris. Pada tahun 

1845 dia menciptakan sebuah sistem huruf timbul yang menggunakan abjad 

Romawi, dengan beberapa huruf dimodifikasi atau disederhanakan. Prinsip 

yang digunakannya adalah bahwa sedapat mungkin huruf timbul itu sama 

dengan bentuk aslinya (abjad Romawi) tetapi harus mudah dikenali dengan 

perabaan. Dalam abjad Moon ini, , 8 huruf tetap sama, 14 huruf 

disederhanakan, dan 5 huruf dirancang sama sekali baru. Sistem Moon ini 

dipergunakan oleh relatif banyak orang tunanetra untuk jangka waktu yang 

cukup panjang. Abjad ini masih dipergunakan hingga awal abad ke-20.  

 

Gambar 1.1: Abjad Moon (dikutip dari http://www.brl.org/) 

 

 Pada dasarnya sistem Hauy dan sistem Moon ini adalah tulisan awas 

(tulisan biasa) yang diperbesar dan dibuat timbul pada kertas. Keuntungan 

utama menggunakan abjad ini adalah bahwa tulisan ini dapat dibaca oleh 

http://www.brl.org/
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orang tunanetra maupun orang awas. Kelemahannya adalah orang tunanetra 

tidak dapat membacanya dengan cepat sehingga sangat tidak efisien sebagai 

media penyerap informasi.  

 

Barbier  

Yang mendasari sistem tulisan Braille yang kita kenal sekarang ini 

adalah sistem titik-titik timbul yang diciptakan oleh Charles Barbier, seorang 

perwira artileri Napoleon. Pada tahun 1815, dalam peperangan Napoleon, 

Barbier menciptakan tulisan sandi yang terdiri dari titik-titik dan garis-garis 

timbul yang dinamakannya "tulisan malam". Dia menggunakan tulisan ini 

untuk memungkinkan pasukannya membaca perintah-perintah militer dalam 

kegelapan malam dengan merabanya melalui ujung-ujung jari. Sistem ini 

didasarkan atas metodologi fonetik (atau sonografi). Setiap kata diuraikan 

menjadi bunyi, dan setiap bunyi dilambangkan dengan konfigurasi titik-titik 

dan garis-garis tertentu (Davidson, 2005; Shodorsmall, 2000). Barbier 

menggunakan pola 12 titik yang terdiri dari dua deretan vertical yang masing-

masing terdiri dari enam titik. Titik-titik tersebut dibuat dengan menusukkan 

sebuah alat tajam pada kertas tebal yang diletakkan pada sebuah cetakan 

dari logam. Alat yang inovatif ini masih bertahan hingga kini sebagai alat tulis 

Braille yang paling banyak dipergunakan. Di Indonesia, alat ini disebut “pen” 

dan “reglet”. (Penjelasan lebih lanjut tentang reglet dan pen ini akan anda 

jumpai pada Kegiatan Belajar 1.4).  

 

 Sistem Barbier tidak dimaksudkan sebagai alat pendidikan bagi anak 

tunanetra ataupun untuk memungkinkan orang tunanetra berkomunikasi 

secara tertulis. Barbier adalah seorang insinyur di angkatan darat Perancis. 

Motivasinya adalah menciptakan metode untuk mengirim pesan rahasia yang 

dapat dibaca dalam kegelapan malam (dengan perabaan); dan oleh karena 

itu sistem Barbier ini disebut “tulisan malam”. Namun demikian, Barbier 

tertarik untuk memperkenalkannya kepada orang tunanetra; maka pada tahun 

1820 dia mempresentasikan mnetodenya itu di lembaga pendidikan tunanetra 

di Paris. Pada awalnya anak-anak tunanetra di lembaga itu sangat senang 
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dengan tulisan ini: lebih mudah dikenali dengan ujung-ujung jari. Tetapi 

kemudian mereka menyadari bahwa sistem tulisan malam ini memiliki banyak 

kekurangan. Sistem ini tidak membedakan huruf kapital dan huruf kecil, tidak 

ada tanda-tanda untuk angka ataupun tanda-tanda baca; membutuhkan 

banyak ruang, dan sulit dipelajari. Tulisan malam mungkin efektif untuk 

menuliskan pesan-pesan singkat seperti “maju” atau “musuh ada di belakang 

kita”, tetapi tidak bagus dipergunakan untuk membuat buku bagi tunanetra 

(Davidson, 2005).  
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Latihan 1.1 

 

 Pengalaman Valentin Hauy menunjukkan bahwa orang tunanetra 

dapat diajari menggunakan tulisan awas. Coba anda diskusikan:  

1. Bagaimana anda dapat mengajari orang tunanetra menulis tulisan 

awas (tanpa menuntutnya untuk dapat membaca tulisan itu).  

2. Alat Bantu apa yang dapat anda sediakan bagi orang tunanetra agar 

mereka dapat menulis tulisan awas dengan rapi.  

3. Bagaimana keterampilan menulis tulisan awas dapat memiliki 

kegunaan praktis bagi orang tunanetra.  

 

Rambu-rambu jawaban latihan 1.1 

 

1. Menghafal arah gerakan. Menggunakan alat yang dapat meninggalkan 

bekas pada kertas.  

2. Kertas bergaris tactual. Alat pemandu.  

3. Menulis surat kepada orang tua.  
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Kegiatan Belajar 1.2 

Sejarah Perkembangan Sistem Braille  

 

Sistem tulisan bagi tunanetra yang kita kenal sekarang ini diberi nama 

penciptanya, yaitu Braille. Louis Braille lahir pada tanggal 4 Januari 1809 di 

Coupvray, sebuah kota kecil sekitar 40 kilometer di sebelah timur Paris. Dia 

menjadi buta pada usia tiga tahun sebagai akibat kecelakaan dengan pisau 

milik ayahnya yang seorang pembuat pelana kuda. Ayahnya 

menyekolahkannya di sekolah biasa di daerah tempat tinggalnya, dan dia 

membantunya dengan membuat tulisan yang dapat dibacanya, yaitu dengan 

membentuknya dari paku-paku yang ditancapkan pada papan kayu. Pada 

usia sepuluh tahun, Louis dimasukkan ke sekolah khusus bagi tunanetra di 

paris, di mana dia bertemu dengan Kapten Charles Barbier dan diperkenalkan 

dengan sistem tulisan Barbier.  

 

Louis Braille menyadari bahwa sistem Barbier kurang baik sebagai 

media baca/tulis, tetapi dia sangat menyukai gagasan penggunaan titik-titik 

untuk tulisan bagi tunanetra; maka setelah pertemuannya dengan Charles 

Barbier, Louis Braille selalu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada 

untuk membuat titik-titik dan garis-garis pada kartu-kartu untuk berusaha 

menciptakan tulisan yang cocok bagi tunanetra. Dia selalu mencobakan 

setiap perkembangan tulisannya itu kepada kawan-kawannya yang tunanetra. 

Menyadari bahwa jari jari kawan-kawannya lebih peka terhadap titik daripada 

terhadap garis, maka dia memutuskan untuk hanya menggunakan titik-titik 

saja dan mengesampingkan garis-garis bagi tulisannya itu. Di samping itu, dia 

mengurangi jumlah titiknya dari dua belas hanya menjadi enam saja. Akan 

tetapi modifikasi yang paling penting adalah bahwa sistem tulisannya itu tidak 

didasarkan atas metodologi sonografi melainkan didasarkan atas sistem 

abjad Latin dalam bentuk yang berbeda – menggunakan titik-titik timbul 

dengan konfigurasi yang unik.  
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Akhirnya, pada tahun 1834, ketika Louis Braille berusia awal 20-an, 

setelah bereksperimen dengan inovasinya itu selama lebih dari sepuluh 

tahun, sempurnalah sistem tulisan yang terdiri dari titik-titik timbul itu. Louis 

Braille hanya menggunakan enam titik “domino” sebagai kerangka sistem 

tulisannya itu – tiga titik ke bawah dan dua titik ke kanan (lihat gambar 1.2). 

Untuk memudahkan pendeskripsian, tiga titik di sebelah kiri diberi nomor 1, 2 

dan 3 (dari atas ke bawah), dan tiga titik di sebelah kanan diberi nomor 4, 5 

dan 6. Satu atau beberapa dari enam titik itu divariasikan letaknya sehingga 

dapat membentuk sebanyak 63 macam kombinasi yang cukup untuk 

menggambarkan abjad, angka, tanda-tanda baca, matematika, musik, dan 

lain-lain. 

 

Gambar 1.2: Kerangka Abjad Braille  

 

Ketika Louis Braille masih sedang menyederhanakan sistem tulisannya 

itu, dia diangkat sebagai guru di L'Institute Nationale des Jeunes Aveugles 

(Lembaga Nasional untuk Anak-anak Tunanetra) di Paris yang didirikan oleh 

Valentin Hauy pada tahun 1783. Dia segera menjadi guru yang sangat 

disukai. Dia dipercaya untuk mengajar sejarah, geografi, matematika, tata 

bahasa Perancis, dan musik. 

 

Ketika sistem tulisannya sudah cukup sempurna, dia mulai 

mencobakannya kepada murid-muridnya. Mereka menyambutnya dengan 

gembira dan sangat merasakan manfaatnya. Meskipun Dr. Pignier, kepala 

lembaga itu, mengizinkan sistem tulisan itu dipergunakan dalam pengajaran 

di sekolah itu, namun tak seorang pun di luar lembaga itu mau menerima 

keberadaannya. Karena mereka belum pernah melihat betapa baiknya sistem 

tulisan ini, mengajarkan tulisan yang berbeda dari tulisan umum dianggapnya 

sebagai sesuatu yang amat ganjil dan tidak masuk akal. Karena badan 

pembina lembaga itu pun tidak menyukai sistem tulisan ini, maka mereka 



Modul 1: Sejarah Perkembangan Sistem Tulisan bagi Tunanetra 

 15 

memecat Dr. Pignier ketika ia merencanakan menyalin buku sejarah ke dalam 

braille. 

 

Kepala yang baru, Dr. Dufau tidak menyetujui sistem Braile itu dan 

melarang keras penggunaannya. 

 

Karena murid-muridnya telah mengetahui kebaikan tulisan Braille itu, 

mereka tidak kurang kecewanya daripada Braille sendiri. Maka mereka 

meminta Braille mengajarnya secara diam-diam. Demi murid-muridnya itu, dia 

setuju mengajar mereka di luar jam sekolah. 

 

Karena guru dan semua murid di dalam kelas itu tunanetra, maka 

tidaklah mustahil bagi guru guru lain untuk mengintip kelas rahasia itu dan 

memperhatikannya tanpa mereka ketahui. Kepala staf pengajar, Dr. Guadet, 

sering mengamati pelajaran rahasia ini dengan penuh minat dan simpati. 

Setelah melihat betapa cepatnya murid-murid itu memahami pengajaran yang 

disampaikan oleh Braille itu, maka Dr. Guadet mengimbau kepada Dr. Dufau 

agar mengubah pendiriannya dan mengizinkan penggunaan sistem tulisan 

itu. Akhirnya Dr. Dufau sejuju, dan menjelang tahun 1847 Louis Braille 

kembali dapat mengajarkan ciptaannya itu secara leluasa. 

 

Pada tahun 1851 Dr. Dufau mengajukan ciptaan Braille itu kepada 

Pemerintah Perancis dengan permohonan agar ciptaan tersebut mendapat 

pengakuan pemerintah, dan agar Louis Braille diberi tanda jasa. Tetapi, 

hingga dia meninggal pada tanggal 6 Januari 1852, tanda jasa ataupun 

pengakuan resmi terhadap ciptaannya itu tidak pernah diterimanya. Baru 

beberapa bulan setelah wafatnya, ciptaan Louis Braille itu diakui secara resmi 

di L'Institute Nationale des Jeunes Aveugles, dan beberapa tahun kemudian 

dipergunakan di beberapa sekolah tunanetra di negara-negara lain. Baru 

menjelang akhir abad ke-19 sistem tulisan ini diterima secara universal 

dengan nama tulisan "Braille". 
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Tulisan Braile dibawa ke Indonesia oleh orang Belanda pada awal 

abad ke-20. Braille diajarkan di Blinden Instituut, sebuah lembaga tunanetra 

yang didirikan oleh Dr. Westhoff pada tahun 1901 di Bandung. Setelah 

melalui beberapa kali perubahan nama, kini lembaga tersebut bernama Panti 

Sosial Bina Netra Wyata Guna yang berada di bawah Departemen Sosial RI. 

Di kompleks yang sama berdiri juga Sekolah Luar Biasa bagi Tunanetra yang 

secara administratif berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional RI.  

 

Kini, sudah lebih dari satu setengah abad sejak tulisan braille itu 

tercipta dengan sempurna, namun kemajuan teknologi masih belum dapat 

menyaingi kehebatannya. Bahkan akhir-akhir ini tulisan braille sekali lagi telah 

membuktikan kesempurnaannya karena dengan mudah dapat diadaptasikan 

untuk keperluan transmisi informasi dari alat-alat pengolah data seperti 

komputer dan bahkan juga telepon seluler. 

 

Untuk mengenang jasanya yang tak terhingga itu, pada tahun 1956 

The World Council for the Welfare of the Blind (Dewan Dunia untuk 

Kesejahteraan Tunanetra) menjadikan bekas rumah kediaman Louis Braille 

yang terletak di Coupvray, 40 km sebelah timur Paris, sebagai museum Louis 

Braille. Karena pada tahun 1984 WCWB melebur diri dengan International 

Federation of the Blind (Federasi Tunanetra Internasional) menjadi World 

Blind Union (Perhimpunan Tunanetra Dunia), maka sejak tahun itu 

pemeliharaan dan penngembangan museum ini menjadi tanggung jawab 

WBU. 
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Gambar 1.3: Patung Louis Braille oleh Etienne Leroux di Coupvray, Perancis 

(dikutip dari http://www.brl.org/) 

 

http://www.brl.org/
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Latihan 1.2 

 

1. Apa perbedaan utama antara sistem tulisan Barbier dan sistem tulisan 

Braille?  

2. Satu keberatan orang awas terhadap tulisan Braille adalah bentuknya 

yang tidak sama dengan tulisan awas. Menurut anda, bagaimana 

kalau tulisan bagi orang tunanetra itu adalah tulisan awas yang 

dibentuk dengan titik-titik timbul? Diskusikan pendapat anda itu.  

3. Dengan pola enam titik domino, kita dapat membentuk 63 macam 

konfigurasi titik-titik. Coba anda bentuk konfigurasi titik-titik itu 

sebanyak mungkin.  

 

Rambu-rambu jawaban latihan 1.2 

 

1. Perhatikan jumlah titik-titik dan sistem ejaan yang dipergunakan.  

2. Pertimbangkan ukuran huruf dan alat tulis yang harus dipergunakan.  
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Kegiatan Belajar 1.3 

Perkembangan Braille di Zaman Modern   

 

 Simbol Braille untuk sejumlah bahasa yang tidak menggunakan abjad 

Latin dikembangkan sejak awal abad ke-20. Ini mencakup symbol Braille 

bahasa Jepang, Cina, Arab, dll.  

 

Perkembangan lainnya adalah penyusunan system tulisan singkat 

Braille. Sejak diciptakan, disadari bahwa salah satu kekurangan utama 

system Braille adalah ukuran hurufnya yang besar. Ukuran standar sebuah 

karakter Braille adalah sekitar 4 mm lebar dan 6 mm tinggi dengan ketebalan 

sekitar 0,4 mm. Ukuran ini ideal untuk diidentifikasi dengan ujung jari, tetapi 

mengakibatkan buku Braille menjadi sangat besar, makan tempat untuk 

penyimpanannya, dan tidak nyaman untuk dibawa-bawa. Di samping itu, 

pembaca Braille yang berpengalaman pun tidak dapat membaca Braille 

secepat rekan-rekanya yang awas. Hal ini terutama disebabkan oleh 

kenyataan bahwa ujung-ujung jari tidak dapat secara fisik mengamati tulisan 

Braille secepat orang awas menggunakan matanya untuk mengamati tulisan 

awas. Hasil penelitian Simon & Huertas (1998) menunjukkan bahwa 

kecepatan membaca rata-rata tunanetra pembaca Braille yang 

berpengalaman adalah 90-115 kata per menit dibandingkan dengan 250-300 

kata per menit untuk mereka yang membaca secara visual. Pada awal tahun 

1900-an, para pendukung Braille berusaha mengatasi kedua keterbatasan 

tersebut. Solusinya adalah pengembangan system tulisan singkat Braille, di 

mana satu symbol dipergunakan untuk mewakili satu kata atau bagian kata 

atau keduanya. Sesudah melalui diskusi Selama beberapa tahun, dengan 

memadukan versi Inggris dan versi amerika, pada tahun 1932 ditetapkan  

Standard English Braille, yang mengcakup kesepakatan tentang system 

singkatan yang seragam untuk bahasa Inggris. Sistem tulisan singkat Braille 

dalam bahasa Inggris itu disebut “grade two Braille” atau “contraction”. 
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Penggunaan system singkatan ini dapat mengurangi ketebalan dan 

beratnya buku Braille dan dapat mengurangi jumlah karakter yang harus 

diraba dalam membaca, sehingga kecepatan membaca pun menjadi lebih 

tinggi. 

 

 Sistem tulisan singkat Braille Indonesia (yang dikenal dengan istilah 

“tusing”) dikembangkan sejak tahun 1960-an, dan versi terakhir dibakukan 

dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2000. 

Salah seorang penggagas utama tusing itu adalah Suharto, seorang 

tunanetra di Bandung (Tarsidi, 1998).  

 

Pengembangan symbol-simbol lainnya yang berlaku secara universal 

dilakukan di bawah koordinasi World Braille Council (Dewan Braille Dunia), 

sebuah badan yang dibentuk oleh World Blind Union (Persatuan Tunanetra 

Dunia).   
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Latihan 1.3 

 

 Jelaskan mengapa system tulisan singkat lebih diperlukan dalam 

Braille daripada dalam tulisan awas.  

 

Rambu-rambu jawaban latihan 1.3 

 

- Ingat perbandingan ukuran huruf Braille dan huruf biasa.   

- Perhatikan perbandingan antara kecepatan membaca secara visual 

dan secara tactual.  
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Kegiatan Belajar 1.4  

Perkembangan Alat Tulis Braille   

 

Braille dapat diproduksi menggunakan beberapa macam alat, yaitu (1) 

reglet dan pen, (2) mesin tik Braille, dan (3) computer dengan printer Braille.  

 

Reglet dan Pen 

 

Gambar 1.4: Reglet (Dikutip dari https://support.perkins.org/) 

 

Reglet dan pen (slate and stylus) adalah alat tertua yang dipergunakan 

untuk menulis Braille. Prototipe alat ini diciptakan oleh Charles Barbier 

(Shodorsmall, 2000). Keuntungan utama alat yang sederhana ini adalah 

portabilitasnya dan harganya yang terjangkau.  

 

 Reglet ini terdiri dari dua plat logam atau plastic yang dihubungkan 

dengan engsel. Satu plat logam (plat bawah) mempunyai lubang-lubang tak 

tembus yang berfungsi sebagai cetakan titik-titik, sedangkan satu plat lainnya 

(plat atas) mempunyai lubang-lubang tembus yang berfungsi untuk 

mengarahkan penggunanya dalam membentuk titik-titik itu. Lubang-lubang 

pada plat atas itu disebut petak. Dalam keadaan plat bawah dan plat atas 

ditutupkan, setiap petak merupakan pedoman untuk mengarah pada enam 

lubang titik yang membentuk kerangka tulisan Braille (lihat lagi gambar 1.2). 

Untuk menulis, kertas dijepit di antara kedua plat logam tersebut. Sebuah pen 

(paku dengan pegangan kayu) ditusuk-tusukkan di atas kertas itu melalui 

lubang-lubang pada plat atas untuk membentuk titik-titik dengan cetakan plat 

bawah. 
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Kelemahan utama reglet dan pen adalah soal orientasi menulisnya. 

Karena titik-titik itu ditusukkan dari atas ke bawah, maka ini berarti bahwa 

untuk membacanya, kertas harus dibalik, sehingga menulisnya pun harus 

dengan orientasi yang berlawanan. Jadi, agar tulisan dapat dibaca dari kiri ke 

kanan, menulis dengan reglet harus dari kanan ke kiri.  

 

Terdapat bermacam-macam reglet berdasarkan jenis bahannya, 

jumlah barisnya, dan jumlah petak perbaris. Pada awalnya reglet dibuat dari 

logam, tetapi kemudian diproduksi juga reglet dengan bahan plastik. Jumlah 

barisnya berkisar dari dua hingga 36 baris, sedangkan jumlah petaknya 

berkisar dari 18 hingga 40 petak perbaris. Akan tetapi, yang paling umum 

dipergunakan adalah reglet dengan empat baris dan 27 petak perbaris.  

  

Mesin Tik Braille 

 

Gambar 1.5: Perkins Brailler (Dikutip dari http://support.perkins.org/) 

 

 Mesin tik Braille (Braille writer atau Brailler) adalah alat yang 

dipergunakan untuk menghasilkan tulisan Braille dengan cara yang banyak 

persamaannya dengan cara mesin tik biasa menghasilkan tulisan awas. 

Prototipe mesin ini diciptakan pada tahun 1951 oleh David Abraham, seorang 

guru di Perkins School for the Blind, Amerika Serikat (Perkins School for the 

Blind, 2007). Terdapat beberapa macam mesin tik Braille yang diproduksi 

oleh beberapa Negara, tetapi prinsip kerjanya sama. Mesin tik Braille yang 

paling banyak dipergunakan di seluruh dunia adalah Perkins Brailler buatan 



Modul 1: Sejarah Perkembangan Sistem Tulisan bagi Tunanetra 

 24 

Howe Press, Amerika Serikat. Berbeda dari mesin tik biasa, mesin tik Braille 

hanya mempunyai enam tombol untuk menghasilkan karakter Braille, satu 

tombol spasi (di tengah), dan dua tombol lainnya (masing-masing satu tombol 

di pinggir kiri dan kanan mesin) untuk menggerakkan kertas.  

 

 Tiga tombol di sebelah kiri tombol spasi ditekan menggunakan 

telunjuk, jari tengah dan jari manis kiri, dipergunakan untuk menghasilkan titik 

1, 2 dan 3; sedangkan tiga tombol di sebelah kanan tombol spasi ditekan 

menggunakan telunjuk, jari tengah dan jari manis kiri, dipergunakan untuk 

menghasilkan titik 4, 5 dan 6. Untuk menghasilkan satu huruf, tombol-tombol 

tersebut ditekan bersama-sama. Misalnya, untuk menghasilkan huruf “g”, 

tombol untuk titik 1 (telunjuk kiri), titik 2 (jari tengah kiri), titik 4 (telunjuk 

kanan), dan titik 5 (jari tengah kanan), ditekan berbarengan. Titik-titik tersebut 

akan muncul ke permukaan kertas dan dapat langsung dibaca tanpa 

mengeluarkannya terlebih dahulu dari mesin tik tersebut.  

 

Printer Braille 

 

Gambar 1.6: Printer Braille (dikutip dari http://www.braillo.com) 

 

Printer Braille (yang juga dikenal dengan istilah Braille embosser), 

mencetak data yang dikirim dari computer. Braillo merupakan satu dari 

banyak produsen printer Braille di dunia. Printer ini banyak terdapat di 

Indonesia sebagai hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan 

http://www.braillo.com/
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pemerintah Norwegia untuk mengembangkan pendidikan bagi tunanetra di 

Indonesia.  

 

Untuk dapat mencetak data menggunakan printer Braille, terlebih 

dahulu data itu dibuat menggunakan program pengolah data seperti Microsoft 

Word. Kemudian data Word itu dikonversi ke dalam format Braille 

menggunakan program aplikasi penerjemah Braille. Program inilah yang 

mengirim data Braille dari komputer ke Braille embosser itu. Inovasi ini telah 

membuat pencetakan Braille menjadi lebih mudah dan lebih cepat.  

 

Kertas Braille 

 

 Istilah “kertas Braille” digunakan untuk mengacu pada jenis kertas 

yang cocok untuk menulis Braille, yaitu kertas yang berukuran maksimal 12 

kali 11,5 inci (±30,4 kali 29,2 cm), dengan ketebalan antara 100 hingga 160 

gram. Ukuran kertas itu terkait dengan kapasitas alat tulis Braille (terutama 

mesin tik Braille dan printer Braille), sedangkan ketebalan kertas terkait 

dengan daya tahan tulisan Braille terhadap tekanan, baik tekanan yang 

diakibatkan oleh penumpukan ataupun akibat tekanan jari-jari tangan pada 

saat dibaca oleh pembaca tunanetra. Kertas yang tidak cukup tebal rentan 

mengakibatkan tulisannya mudah terhapus.  
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Latihan 1.4 

 

1. Jika anda hendak mengajarkan menulis Braille permulaan kepada 

seorang anak tunanetra, alat tulis apakah yang akan anda 

pergunakan? Jelaskan.  

2. Jika anda harus menyiapkan bahan pelajaran untuk sejumlah siswa 

tunanetra, alat tulis apa yang akan anda pergunakan untuk 

memproduksinya? Jelaskan.   

 

 

Rambu-rambu jawaban latihan 1.4 

 

1. Pertimbangkan ketersediaannya dan kemudahannya bagi siswa.  

2. Pertimbangkan ketersediaan dan kemudahannya bagi anda.  
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Rangkuman 

 

 Pengembangan sistem tulisan bagi tunanetra dimulai sejak sekitar 

abad keempat dengan merepresentasikan tulisan Latin atau Romawi dalam 

bentuk tactual berupa ukiran pada kayu atau lilin, potongan-potongan logam 

atau kulit, atau berupa konfigurasi tali-temali. Menjelang akhir abad ke-18, 

upaya tersebut beralih ke penimbulan tulisan awas pada kertas. Yang 

terkemuka dalam upaya tersebut adalah Valentin Hauy dan William Moon. 

Menyadari bahwa hasilnya tidak efektif bagi para pengguna yang tunanetra, 

pada abad ke-19 orang mulai mengalihkan perhatiannya pada penggunaan 

titik-titik timbul dengan bentuk huruf yang berbeda dari tulisan awas. Upaya ini 

diawali oleh Charles Barbier dan dilanjutkan serta disempurnakan oleh Louis 

Braille. Sistem tulisan Braille itu menggunakan pola enam titik domino yang 

dapat membentuk 63 macam konfigurasi titik-titik untuk mewakili berbagai 

macam simbol. Alat yang dipergunakan untuk menulis Braille disebut reglet 

dan pen, yang prototipenya diciptakan oleh Valentin Hauy. Pada pertengahan 

abad ke-20 diciptakan mesin tik Braille, dan menjelang akhir abad ke-20 

diciptakan printer Braille.   
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Tes formatif 1 

 

 Catatan: Sebaiknya anda tidak melihat kunci jawaban sebelum seluruh 

soal tes berikut ini selesai anda kerjakan.  

 
Benar/Salah?  

 

1. (B / S) Sejarah menunjukkan bahwa ukiran huruf-huruf pada kayu 

cukup efektif sebagai media baca bagi tunanetra tetapi tidak efisien 

sebagai media komunikasi tertulis.  

2. (B / S) Sistem tulisan Hauy adalah sistem tulisan awas yang dibuat 

timbul pada kertas tetapi bentuknya terbalik dari bentuk yang biasa.  

3. (B / S) Sistem tulisan Hauy efektif untuk memperkenalkan tulisan awas 

kepada orang tunanetra tetapi tidak efisien sebagai media baca. 

4. (B / S) Sistem tulisan Moon terdiri dari abjad Romawi yang bentuknya 

disederhanakan dan dicetak timbul dengan ukuran besar pada kertas.  

5. (B / S) Andaikata system tulisan Hauy dan Moon tetap dipertahankan, 

maka kini tidak akan ada kesulitan bagi orang tunanetra untuk 

mengakses buku-buku biasa di perpustakaan umum.  

6. (B / S) Sistem tulisan Barbier disebut “tulisan malam” karena dapat 

dibaca tanpa penglihatan.  

7. (B / S) Sistem tulisan Barbier dimaksudkan untuk membantu serdadu 

Perancis yang menjadi buta akibat perang.  

8. (B / S) Keberatan utama terhadap system tulisan Barbier adalah 

jumlah titik-titiknya yang terlalu banyak dan tidak didasaarkan atas 

ejaan yang berlaku umum.  

9. (B / S) Sistem tulisan yang pertama kali dikenal oleh Louis Braille 

adalah tulisan awas yang dibentuk dari konfigurasi paku-paku yang 

ditancapkan pada kayu.  

10. (B / S) Terdapat lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya 

antara sistem Braille dan sistem Barbier.   
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11. (B / S) Setiap huruf dalam abjad Braille terdiri dari enam titik dengan 

konfigurasi yang berbeda-beda.  

12. (B / S) Louis Braille menggunakan pola enam titik domino sebagai 

kerangka tulisannya; dan dengan pola ini dia dapat membentuk 63 

konfigurasi titik-titik untuk mewakili berbagai symbol.  

13. (B / S) Setelah sempurna, sistem tulisan Braille segera disambut 

gembira oleh murid-muridnya serta seluruh staf di L’Institute Nationale 

des Jeunes Aveugles.  

14. (B / S) Sistem tulisan Braille baru mendapat pengakuan resmi dari 

pemerintah Perancis beberapa bulan setelah penciptanya wafat, dan 

diterima secara universal menjelang akhir abad ke-19. .  

15. (B / S) Kemajuan dalam bidang teknologi computer bagi tunanetra 

mengakibatkan system tulisan Braille hamper ditinggalkan orang.  

16. (B / S) Louis Braille tidak hanya menyusun abjad Braille untuk huruf 

Latin tetapi juga untuk huruf-huruf lain seperti huruf Arab dan Jepang.  

17. (B / S) Penyingkatan tulisan Braille yang dilakukan pada zaman 

modern dimaksudkan untuk menghemat tempat dan mempertinggi 

kecepatan baca/tulis.  

18. (B / S) Sistem tulisan singkat Braille itu bersifat unik untuk masing-

masing bahasa. Artinya, sistem singkatan untuk satu bahasa tidak 

berlaku untuk bahasa lain.  

19. (B / S) Terdapat tiga macam alat tulis Braille. Yang diciptakan oleh 

Louis Braille sendiri adalah reglet.  

20. (B / S) Data yang sama pada computer anda dapat dicetak ke dalam 

tulisan awas ataupun Braille tergantung pada printer yang 

dipergunakan.  
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Kunci jawaban Tes Formatif 1  

1. B  

2. S  

3. B  

4. B  

5. S  

6. S  

7. S  

8. B  

9. B  

10. S  

11. S  

12. B  

13. S  

14. B  

15. S  

16. S  

17. B  

18. B  

19. S  

20. B  

 

Catatan: Jika jawaban benar anda kurang dari 80%, sebaiknya anda 

mengulang lagi mempelajari modul ini.  


