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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan inklusif adalah sebuah konsep atau pendekatan pendidikan 

yang berusaha menjangkau semua individu tanpa terkecuali. Pendidikan inklusif 

merupakan pendidikan yang memberikan layanan terhadap semua anak tanpa 

memandang kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, emosi, ekonomi, jenis 

kelamin, suku, budaya, tempat tinggal, bahasa dan sebagainya (Kustawan, 

2012:8). Hal ini dapat dimaknai bahwa pendidikan inklusif adalah menempatkan 

semua peserta didik tanpa terkecuali dan tanpa memandang perbedaan diantara 

mereka baik dari segi kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, emosional, 

ekonomi, jenis kelamin,suku budaya,tempat tinggal, bahasa dan sebagaianya ke 

dalam satu proses pembelajaran yang diciptakan oleh guru (Kustawan, 2012:8).  

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi 

Peserta didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau 

Bakat Istimewa Pasal 1 menjelaskan bahwa: Pendidikan Inklusif adalah sistem 

penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta 

didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat 

istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan 

pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umunya. Hal senada 

juga tertuang dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus, bahwa 

pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta 

didik berkebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, 
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sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk belajar 

bersama-sama dengan peserta didik lain pada satuan pendidikan umum dan satuan 

pendididkan kejuruan, dengan cara menyediakan sarana, pendidik, tenaga 

kependidikan dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individual 

peserta didik. Hal ini mempunyai makna penting bahwa pendidikan adalah hak 

semua individu, baik anak normal maupun anak yang mempunyai gangguan dan 

hambatan belajar yaitu Anak Berkebutuhan Khusus. 

Berdasarkan data Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2008, 

total Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah 1.544.184 anak, dan diperkirakan 

bahwa sensus nasional tahun 2010, angka anak-anak berkebutuhan khusus (5-18 

tahun) adalah 21,42 % dari jumlah ABK dari berbagai kekurangan dan kecatatan 

330.764 anak (Mudjito Dkk, 2013:12).  

Angka pendidikan khusus yang sudah mendapatkan layanan pedidikan di 

sekolah khusus (sekolah luar biasa) dan di sekolah inklusi dari jenjang taman 

kanan-kanak sampai sekolah menngah pertama hanya 85.727 anak (25,92 %). 

Artinya, ada 245.027 (74,08 %) anak dengan kebutuhan khusus yang belum 

mendapkan layanan pendidikan di seluruh Indonesia dengan berbagai jenis 

kelainan, dan sebagian besar berada di pedesaan dan pusat-pusat perkotaan 

(Mudjito Dkk, 2013:12).  

Masalah tersebut tidak senada dengan yang diamanatkan Undang-

Undang Dasar 1945 bahwa hak setiap warga negara untuk memperoleh 

pendidikan. Anak-anak berkebutuhan khusus wajib hukumnya mendapatkan 

layanan pendidikan tanpa terkecuali. Dalam pemberian layanan pendidikan 

pembelajaran di sekolah. Guru, masyarakat, dan pemerintah wajib menyediakan 
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serta memberikan peluang layanan pendidikan yang optimal bagi anak-anak 

berkebutuhan khusus tanpa mendiskriminasikan mereka dan memberikan sarana 

prasana dalam menunjang kegiatan belajar mereka baik dalam hal pemakaian 

metode, strategi mengajar dan pemakaian media pembelajaran. 

Pelaksanaan proses pembelajaran inklusi di kelas, anak berkebutuhan 

khusus mendapatkan berbagai tantangan dan hambatan dalam mengikuti 

pembelajaran. Pada umumnya mereka menggalami kesulitan untuk pemahaman 

materi yang diberikan oleh guru dan mengikuti pembelajaran reguler. Berbeda 

dengan peserta didik reguler, peserta didik berkebutuhan khusus ini memerlukan 

guru pendamping khusus (GPK) yang bertugas untuk memberikan layanan 

pendampingan terhadap anak ABK dalam mengikuti pembelajaran. Guru juga 

dituntut untuk lebih kreatif dalam mengolah pembelajaran di kelas baik dalam 

penggunan metode, strategi serta pemilihan media pembelajaran yang tepat guna 

mempermudah menyampaikan materi untuk peserta didik Inklusi (Kustawan, 

2013:16). 

Sebentar lagi penerapan kurikulum 2013 akan dilaksanakan serempak 

oleh sekolah-sekolah SD di kawasan Malang. Berbeda dengan kurikulum KTSP 

dalam kurikulum 2013 model pembelajaran yang dipakai adalah saintifik dengan 

lima langkah pembelajaran, langkah pembelajaran ini meliputi mengamati, 

menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. Sehingga pada kurikulum 

2013 ini guru dituntut untuk lebih kreatif  dan inovatif dalam merancang kegiatan 

pembelajaran, serta termasuk didalamnya penggunaan media pembelajaran yang 

dapat menunjang guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta 

didik (Mulyasana, 2013:167).  
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Sukses atau tidaknya proses kegiatan pembelajaran di kelas tergantung 

dari perencanaan yang matang oleh guru. Guru sangat berperan besar dalam 

menciptakan pembelajaran yang sukses bagi peserta didik Inklusi. Pemilihan 

media pembelajaran sangat menentukan terciptanya proses pembelajaran yang 

sukses untuk ABK. Media pembelajaran membantu guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh anak 

berkebutuhan khusus. Penggunaan media ini membantu anak berkebutuhan 

khusus untuk memahami materi pelajaran matematika yang sulit dipahami. 

Pemakaian media pembelajaran yang menarik juga membantu peserta didik ABK 

untuk lebih berkosentrasi, fokus terhadap materi pembelajaran. 

Berdasarkan temuan peneliti selama studi lapang di Sekolah Dasar 

InklusiJunrejo 01 Batu, anak ABK yang ditemui peneliti menggalami kesulitan 

dalam mengingat dan pemahaman materi terhadap lambang bilangan. 

Ketikamereka diminta untuk menuliskan dan melafalkan angka 0-10, mereka sulit 

untuk melakukanya dan cenderung lama dalam hal merespon atau menjawab 

angka berapakah yang peniliti tanyakan dan kebanyakan dari anak ABK ini tidak 

tepat dalam menjawab.  

Kesulitan pemahaman materi yang dirasakan oleh ABK ini juga 

diperparah dengan kurang adanya media pembelajaran yang membantu mereka 

dalam memahami materi atau media pembelajaran untuk ABK. Penggunaan 

media pembelajaran pada mata pelajaran matematika untuk ABKsangat terbatas 

dalam pemilihan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Guru 

kelas dan guru GPKkurang refrensi dalam memilih media pembelajaran 

matematika untuk membantu dalam menyampaikan materi lambang bilangan 
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kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Media yang seringdigunakan dalam 

pembelajaran matematika materi bilangan cacah 0-10 untuk peserta didik Inklusi 

adalah gambar angka, lidi, sedotan, batu, kelereng dsb.  Media gambar angka yang 

sering digunakan oleh guru SD dalam pembelajaran kurang menarik minat, 

perhatian peserta didikInklusi dalam kegiatan pembelajaran dan kurang mengajak 

anak untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran.Sehingga diperlukan 

pengembangan media pembelajaran yang dapat menarik perhatian peserta 

didikserta mengajak anak untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dandapat 

membantuanak dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan. 

Media pembelajaran melalui pemanfaatanAdobe Flash merupakan 

inovasi baru yang dapat dihadirkan dalam kegiatam pembelajaran di SD. Media 

pembelajaran melalui pemanfaatanAdobe Flash merupakan media yang 

mengekplorasi penggunaan TIK dalam pembelajaran di kelas. Media 

pembelajaran Adobe Flash merupakan media pembelajaran interaktif yang 

memungkinkan terjadi pemusatan perhatian peserta didik kepada isi materi 

pelajaran secara penuh, karena media ini berisi animasi-animasi gambar dan 

kegiatan interaktif yang dapat menarik perhatian dan minat belajar peserta didik 

terutama peserta didik ABK. Media ini juga dapat membantu anak untuk lebih 

terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran.Peserta didik sangat tertarik dengan 

hal-hal yang baru dan belum pernah ditemuianya. Media pembelajaran Adobe 

Flash ini dikembangkan dari media gambar angka yang sering digunakan oleh 

guru kelas 1 di SDN Junrejo 1 Batu. Media melalui pemanfaatanAdobe Flash ini 

memungkinkan membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran 

matematika materi bilangan cacah 0-10 dan membilang banyak bendayang sulit 
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dipahami oleh peserta didikInklusi. Dengan pengembangan media ini memberikan 

solusi alternative bagi guru untuk memilih dan menggunakan media pembelajaran 

untuk anak ABK. 

Agarpermasalahan atau kesulitan yang dialami guru dan peserta didik 

dalam pembelajaran matematika terselesaikan, maka diperlukan sebuah 

pengembangan media pembelajaran yang dapat membantu terciptanya 

pembelajaran yang sukses dan dapat menyampaikan materi pelajaran dengan baik 

kepada anak ABK. Untuk itu peneliti melakakukan penelitian pengembangan 

yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Melalui PemanfaatanAdobe 

Flash  pada Materi Bilangan Cacah 0-10  untuk Peserta didik Inklusi Kelas I di 

SDN Junrejo 01 Batu”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian penjelasan tentang latar belakang masalah tersebut, 

rumusan masalah dalam penelitian pengembangan ini adalah “Bagaimana 

Pengembangan Media Melalui PemanfaatanAdobe Flash pada Pembelajaran 

Matematika Materi Bilangan Cacah 0-10 untuk Peserta didik InklusiKelas I?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah menghasilkan produk 

media pembelajaran melalui pemanfaatanAdobe Flash dalam pembelajaran 

matematika pada materi bilangan cacah 0-10. Media melalui pemanfaatanAdobe 

Flash merupakan media belajar interaktif yang diharapkan dapat meningkatkan 

minat belajar matematika peserta didik Inklusi kelas 1 dan dapat meningkatkan 
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fokus peserta didik terhadap pembelajaran matematika serta membantu guru untuk 

menyampaikan materi pelajaran matematika yang sulit dipahami peserta didik 

Inklusi. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Media pembelajaran melalui pemanfaatanAdobe Flash merupakan media 

belajar interaktif yang memungkinkan peserta didik lebih aktif dalam kegiatan 

belajar dan memahami materi yang disampaikan. Media pembelajaran Adobe 

Flash berisi tentang gambar animasi bergerak dan memungkinkan terjadinya suatu 

kondisi interaktif antara peserta didik dengan media pembelajaran, terdapat 

hubungan timbal balik antara peserta didik dengan media pembelajaran.  

Media pembelajaran melalui pemanfaatanAdobe Flash untuk 

pembelajaran matematika pada materi bilangan cacah 0-10menggunakan beberapa 

gambar animasi yang dibuat untuk menarik perhatian peserta didik. Selain itu, 

media ini media ini mempunyai konsep berpetualang sambil belajar. Dimana 

media ini terdapat tiga tahap petualangan yang membelajarkan peserta didik. 

Media ini juga menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa 

Inggris serta terdapat contoh konkrit untuk menjelaskan lambang bilangan kepada 

peserta didik Inklusi yang menggalami hambatan dalam memahami materi 

sehingga memungkinkan membantu peserta didik ABK dalam mempermudah 

pemahaman isi materi pelajaran matematika. Media pembelajaran Adobe Flashini 

dikembangkan untuk memberikan solusi alternatif pemilihan media pembelajaran 

yang dapat menarik perhatian dan konsentrasi anak ABK dalam mengikuti 

pembelajaran. Media pembelajaran melalui pemanfaatanAdobe Flashuntuk 
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pembelajaran matematika pada materi lambang bilangan dan membilang banyak 

benda mempunyai desain atau konsep media interaktif yang memungkinkan 

terjadinya interaksi dengan peserta didik. Dalam media ini peserta didik diajak 

untuk belajar mengenal lambang bilangan 0-10 bersama tokoh anak SD yang 

bernama Indo dan Nesia, kemudian setelah belajar tentang lambang bilangan 

peserta didik diajak menggembalakan sapi sambil belajar membilang banyaknya 

sapi yang ada di kandang, kemudian anak diajak untuk menembak balon 

berdasarkan angka yang sesuai untuk mengingat pemahaman mereka tentang 

lambang bilangan. 

Media pembelajaran melalui pemanfaatanAdobe Flash untuk mata 

pelajaran matematika dikembangkan berdasarkan materi bilangan cacah 0-10. 

Produk pengembangan media pembelajaran Adobe Flash ini sama seperti produk 

lain yang memiliki kriteria khusus. Adapun kriteria-kriteria media pembelajaran 

melalui pemanfaatanAdobe Flashadalah sebagai berikut: 

1) Media pembelajaran Adobe Flash ini merupakan media pembelajaran 

interaktif yang berupa aplikasi software berformatfla, yang dapat dipakai 

atau digunakan dengan aplikasi flash player. Sejenis dengan permaianan 

flash lainya tetapi ini lebih syarat berisi muatan pembelajaran interaktif 

untuk peserta didik. Di dalam media ini terdapat 3 menu utama petualangan 

dan pembelajaran yaitu mengenal lambang bilangan, membilang benda 

(mengembalakan cobi si sapi) dan mengingat angka (menembak balon).  

2) Media ini berupa aplikasi yang dapat dijalankan pada computer/pc, laptop. 

Media ini dapat dijalankan dengan menggunakan aplikasi flash player. 
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3) Media pembelajaran Adobe Flash tampilanya berupaaudio-visiual, dengan 

pilihan pelafalan bilangan menggunakan dua bahasa (bilingual). Peserta 

didikdapat memilih 2 opsi bahasa untuk menikmati pelafalan lambang 

bilangan yang disajikan, yang pertama bisa menggunakan Bahasa Indonesia 

dan menggunakan Bahasa Inggris. Disertai contoh konkrit kepada peserta 

didik Inklusi yang menggalami hambatan dalam pemahaman materi 

matematika lambang bilangan cacah 0-10 dengan disajikan dalam bentuk 

petualangan menggembalakan sapi dan menebak angka. 

4) Penggunaan media ini dapat digunakan untuk pembelajaran matematika 

pada materi bilangan cacah 0-10. Media ini digunakan untuk membantu 

guru dalam menyampaikan materi pembelajaran matematika untuk 

mengenalkan lambang bilangan cacah 0-10 yang umumnya sulit dikuasi 

oleh peserta didik Inklusi kelas 1 karena dalam media ini terdapat contoh 

konkrit dan gambar animasi yang sangat menarik perhatian peserta didik 

Inklusi untuk lebih fokus kepada materi pembelajaran. 

5) Penggunaan media ini dengan menggunakan aplikasi flash player. Peserta 

didik dan peserta didik Inklusi dengan bantuan guru kelas dan GPK 

mengoperasikan pc/laptop terlebih dahulu sebelum menjalankan media 

pembelajaran Adobe Flash. Kemudian dengan bimbingan guru pendamping 

peserta didik ABK diajak untuk menggunakan media pembelajaran Adobe 

Flash. 

6) Peserta didik dan anak ABK kelas 1 diajak untuk belajar secara interaktif 

melalui media pembelajaran Adobe Flashuntuk pembelajaran matematika 

materi bilangan cacah 0-10.  
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1.5 Pentingnya Pengembangan 

Pengembanagan media Adobe Flash dapat membantu guru untuk 

meminimalisir verbalisme dalam pembelajaran. Media Adobe Flash ini bertujuan 

untuk meningkatkan minat, perhatian dan pemahamanpeserta didik terhadap 

materi pembelajaran sehingga akan tercipta suatu pembelajaran yang sukses dan 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Untuk lebih jauhnya, 

pentingnya pengembangan media Adobe Flash dapat diuraikan sabagai berikut: 

1) Untuk anak ABK 

Bagi anak ABK adalah membantu anak dalam memahami materi 

pembelajaran matematika kelas 1 tentang bilangan cacah 0-10. Peserta 

didikInklusi dengan media Adobe Flash dapat memahami lambang bilangan 

0-10 karena terdapat animasi yang membantu mempermudah pemahaman 

terhadap materi serta terdapat contoh konkrit menganai lambang bilangan 

dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran media Adobe Flash dapat 

meningkatkan ketrampilan kognitif, psikomotor dan afektif peserta didik 

karena media ini menuntut anak ABK untuk belajar interaktif dengan 

bantuan Guru pendamping. Peserta didik juga akan meningkat minat 

belajarnya terhadap materi ini, karena media pembelajaran Adobe Flash bisa 

menarik perhatian dan membantu peserta didik untuk lebih fokus terhadap 

materi sehingga akan berdampak pada prestasi belajar peserta didik yang 

akan meningkat. 

2) Untuk guru/tenaga pengajar 
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Media pembelajaran Adobe Flash untuk pembelajaran matematika ini 

diharapkan dapat memberikan solusi alternatif pemakaian media 

pembelajaran. Dimana umunya guru sering monoton dalam pemakaian 

media pembelajaran menggunakan gambar dan kurang mengeksploitasi 

pemakaian TIK dalam pembelajaran di kelas untuk peserta didik Inklusi. 

Untuk guru juga dapat membantu meminimalisir verbalisme dalam kegiatan 

pembelajaran dan menyampaikan materi dengan tepat kepada peserta didik. 

3) Untuk sekolah 

Memberikan refresensi penggunaan media pembelajaran di sekolah, dan 

memambah kreatifitas sekolah untuk memacu guru menggembangkan 

media pembelajaran  yang kreatif, inovatif dan menarik perhatian anak. 

4) Bagi pengembang 

Bagi pengembang adalah sebagai kegiatan untuk menambah ketrampilan, 

wawasan dalam mengembangkan media pembelajaran. Serta memberikan 

suatu pembelajaran kepada peneliti tantang manfaat mengembangkan media 

pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan meningkatkan perhatian 

peserta didik Inklusi. 

 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Penelitian pengembangan ini memiliki beberapa keterbatasan dalam 

implementasinya, diantaranya: 

1) Media Adobe Flash dirancang untuk mata pelajaran matematika materi 

mengenal lambang bilangan cacah 0-10 dan membilang banyak benda untuk 

kelas 1. 
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2) Media ini untuk peserta didik kelas 1 dan anak ABK yang mempunyai 

hambatan belajar tuna grahita ringan (IQ 51-70) dan slow learner(lamban 

belajar).Media Adobe Flash berupa media pembelajaran interaktif dan berisi 

animasi gambar yang menarik perhatian peserta didik Inklusi dan membantu 

peserta didik dalam pemahaman materi bilangan cacah 0-10. 

3) Media pembelajaran Adobe Flashini berupa pembelajaran interaktif yang 

mengajak peserta didik untuk berpetualang dan belajar. Pada petualangan 

pertama anak diajak untuk mengenal lambang bilangan 0-10, dilanjutkan 

dengan petualangan membilang banyaknya sapi dikandang, kemudian tahap 

petualangan terakhir adalah mengajak siswa untuk mengingat kembali 

lambang bilangan 0-10 dengan permainan menembak balon.  

4) Media ini memerlukan peralatan pembelajaran TIK (komputer/PC, laptop) 

yang tersedia di ruangan kelas inklusif  maupun di lab computer. Karena 

media pembelajaran ini berupa software berformat flayang dijalankan 

dengan menggunakan aplikasi flash player. 

5) Media pembelajaran ini mengharuskan guru GPK (guru pendamping 

khusus) untuk selalu siap siaga mengarahkan peserta didik inklusi dalam 

menggunakan media ini pada komputer/PC atau laptop. 

 

1.7 Definisi Istilah 

Dalam penelitian ini ada beberapa kata-kata yang mungkin kurang 

populer untuk dapat dimegerti, oleh karena itu definisi istilah ini sangat 

diperlukan untuk membantu memahamkan tentang istilah- tersebut. Definisi 

istilah-istilah dari penelitian ini antara lain: 
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1) Pendidikan Inklusif 

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menghargai perbedaan anak dan 

memberikan layanan terhadap semua anak tanpa memandang kondisi fisik, 

mental, intelektual, sosial, ekonomi, jenis kelamanin, suku, budaya, tempat 

tinggal, bahasa dan sebgaianya. Semua anak belajar bersama-sama, baik 

dikelas/sekolah formal maupun non formal yang berda di tempat 

tinggalanya yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing 

anak (Kustawan, 2012:8). 

2) Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah mereka yang mempunyai 

kebutuhan, baik permanen maupun sementara, yang disebabkan oleh 

kondisi sosial-emosi, dan/atau, kondisi ekonomi dan/atau, kondisi politik 

dan/atau, kelainan bawaan maupun yang didapat kemudian (Hidayat, 

2009:1). 

3) GPK (guru pendamping khusus)/ guru shadow 

Yang dimaksut dengan guru pendamping khusus(GPK) atau guru shadow 

ini adalah seorang guru ahli untuk menanggani, membantu dan 

membimbing peserta didik ABK dalam mengikuti pembelajaran di kelas 

regular. Biasanya guru GPK ini berada di samping peserta didik ABK 

selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, GPK bekerjasama 

dengan guru kelas untuk menciptakan suatu kondisi pembelajaran yang 

efektif, efisien dan menyenangkan untuk peserta didik ABK (Kustawan, 

2012:35). 

4) Media pembelajaran 
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Media pembelajaran adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan 

pesan-pesan pembelajaran . 

5) Adobe Flash  

Adobe flash yang dahulu bernama macromedia flash adalah salah satu 

perangkat lunak komputer yang merupakan produk ungulan dari Adobe 

System. Adobe Flashdigunakan untuk membuat gambar vector maupun 

animasi gambar tertentu (Wikipedia, 2013). 

6) Flash player 

Flash palayer adalah perangkat lunak untuk melihat multimedia, Rich 

InternetAplications, dan Streaming video dan audio, pada komputer web 

browser atau pada perangkat mobile yang didukung. Flash player 

menjalakan file yang berformat fla yang dibuat oleh Adobe Flash CS3 

(Wikipedia, 2013). 

 


