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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Kauffman dan Hallanhan (dalam Sumantri, 2006 102), menyimpulkan 

definisi tentang anak tunagrahita yang dikembangkan oleh AAMD (American 

Association of Mental Deficiency) yaitu ketebelakangan mental menunjukkan 

fungsi intelektual dibawah rata-rata secara jelas dengan disertai ketidak mampuan 

penyesuaian dalam perilaku dan terjadi pada masa perkembangan. Anak 

tunagrahita atau dikenal juga dengan istilah anak terbelakang mental karena 

keterbatasan kecerdasaannya mengakibatkan dirinya sukar untuk mengikuti 

program guruan di sekolah biasa secara klasikal. 

Anak tunagrahita membutuhkan pelayanan pendidikan khusus atau 

sekolah khusus yang disebut Sekolah Luar Biasa C (SLB-C) dan Sekolah Guruan 

Luar Biasa C (SPLB-C). Walaupun Anak tunagrahita mengalami hambatan 

intelektual, mereka dapat mengaktualisasikan potensinya asal diberi kesempatan 

untuk mengikuti guruan dengan pelayanan khusus. Dengan harapan mereka akan 

mampu melaksanakan tugas sehingga dapat memiliki rasa percaya diri dan harga 

diri. 

Kurikulum dan strategi pembelajaran yang umum bisa tidak efektif bagi 

mereka, karena kapasitas intelektual yang kurang memadai pada anak tunagrahita 

ringan, sehingga diperlukan strategi khusus untuk membantu agar Proses Belajar 

Mengajar (PBM) berhasil diserap oleh anak tunagrahita ringan. Faktor-faktor 
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utama yang menjadi kendala dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) pada anak 

tunagrahita sebagaimana dinyatakan oleh Somantri (2006;105) anak tunagrahita 

memiliki kekurangan dalam semua hal, kapasitas belajar anak tuna grahita 

terutama yang bersifat abstrak seperti belajar dan berhitung, menulis dan 

membaca juga terbatas. Kemampuan belajarnya cenderung tanpa pengertian atau 

belajar dengan membeo.  

Mata pelajaran IPA merupakan salah satu materi yang diajarkan pada anak 

tunagrahita. Dengan tujuan supaya konsep-konsep yang ada pada materi IPA bisa 

diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Akan tetapi seringkali ditemukan konsep-

konsep yang bersifat abstrak pada materi IPA. Berdasarkan hasil observasi awal 

yang dilakukan oleh peneliti, pada tanggal 20 Januari 2013, diketahui pelaksanaan 

pembelajaran IPA pada anak tunagrahita ringan kelas VII di Sekolah Menengah 

Pertama Luar Biasa (SMPLB-C) Kemala Bhayangkari 1 Trenggalek, yaitu dalam 

proses belajar mengajar ditemukan beberapa fakta bahwa minat belajar siswa 

kurang, contohnya siswa sering berlarian pada saat jam pelajaran berlangsung, 

tidak mengerjakan tugas, hasil belajar yang kurang maksimal, dari kondisi inilah 

dapat dilihat bahwa peserta didik sering cenderung pasif yang menyebabkan 

aktivitas peserta didik kurang pada saat proses belajar mengajar. 

Berbagai permasalahan di atas sangat menghambat proses pembelajaran, 

sehingga hasil belajar yang di dapatkan rendah yaitu memiliki rata-rata nilai ahkir 

pada materi pengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya tahun 

2012/2013 dengan presentasi ketuntasan hanya 60% Jumlah siswa yang tuntas 

standart nilai minimum dari guru 60 yaitu ada 6 orang dari 10 anak sehingga 
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presentasi ketidaktuntasan mencapai 40% hal ini menjadi masalah klasik dari 

tahun ke tahun karena hasil belajar yang masih belum maksimal. 

Salah satu penyebab rendahnya nilai tersebut adalah proses pembelajaran 

IPA di SMPLB-C Kemala Bhayangkari 1 Trengalek masih menggunakan media 

sederhana, misalnya guru menggunakan media permainan berkarakter dan gambar 

atau foto yang ditempel di papan. Selama proses pembelajaran berlangsung siswa 

hanya mendengarkan guru, dan guru mendatangi satu persatu siswa untuk 

menjelaskan materi. Media yang selama ini digunakan adalah buku teks, foto, dan 

gambar. Menurut guru, hal ini dirasa mudah, tidak memerlukan persiapan lama 

dan peralatannya sederhana sehingga akibatnya motivasi siswa untuk belajar 

rendah. 

Di sisi lain guru juga mengeluhkan siswa yang tidak mau secara aktif 

bertanya kepada guru terkait materi yang sedang dijelaskan, apabila guru 

menanyakan materi yang belum dipahami siswa lebih banyak diam yang seolah 

mereka sudah paham. Ketika ada evaluasi pembelajaran di minggu berikutnya, 

siswa ditanya guru tentang materi minggu kemarin, siswa cenderung lupa, atau 

saat sekolah libur maka materi yang telah dibelajarkan hilang semua. Suasana 

belajar yang seperti ini akan menghambat pembentukan pengetahuan secara aktif . 

Oleh karena itu diperlukan media yang lebih efektif dan interaktif, dapat 

digunakan dimana saja dan kapan saja. Menurut Miarso (2008) dalam Moch 

Mosleh (2011) beberapa kriteria pembelajaran interaktif adalah adanya proses 

pembelajaran yang melibatkan interaksi semua komponen pembelajaran, interaksi 
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antara guru dengan siswa, interaksi antar siswa atau sejawat, interaksi siswa 

dengan media.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang bisa menjadi pilihan 

agar dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, yaitu dengan menggunakan 

media pembelajaran interaktif yang memberikan kesempatan siswa untuk aktif 

dan menjadikan proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Salah satu media 

yang dapat digunakan adalah multimedia pembelajaran interaktif yang di 

dalamnya terdapat animasi, teks, gambar, dan suara. Media ini dalam 

penggunaanya memerlukan alat bantu yaitu komputer. Multimedia dapat 

berpeluang bagi guru untuk mengembangkan teknik pembelajaran sehingga 

menghasilkan hasil yang memuaskan. Begitu pula bagi siswa, dengan multimedia 

diharapkan mereka akan lebih mudah menyerap informasi secara cepat dan 

efisien. Sumber informasi tidak lagi berpusat pada teks dari buku semata-mata 

tetapi lebih luas dari itu. 

Menurut Gagne (1970) dalam Sadiman (2010) menyatakan bahwa media 

adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsangnya untuk belajar. Sedangkan Briggs (1970) dalam Sadiman (2010) 

berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan 

serta merangsang siswa untuk belajar, contohnya: buku, film, kaset, film bingkai. 

Sementara menurut Mudiono (2010) beberapa manfaat media pembelajaran 

adalah proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, penggunakaan media secara 

tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik, dan dapat 

meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.  
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Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB-C) Kemala Bhayangkari 

1 Trenggalek yang beralamat Jl. Hos Cokroaminoto No. 7 Trenggalek adalah 

sekolah yang cukup bonafit hal ini berdasarkan pada tanggal 03 November 2011 

Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAN-SM) Provinsi Jawa Timur, 

telah menetapkan  peringkat Akreditasi B, fasilitas asrama juga disediakan bagi 

siswa yang kurang mampu dan rumahnya jauh. Guna memberi ketrampilan yang 

memadai bagi siswa tahun 2008 telah dibangun ruang ketrampilan dan ruang hasil 

karya, sarana pendidikan yang memadai baik itu untuk tunanetra, tunarungu, 

tunagrahita dan tunadaksa.  Beberapa prestasi yang sempat diraih di tahun 2011 

adalah Juara umum perkemahan SLB Jatim. Disamping itu menurut Ibu yayuk 

salah seorang guru SLB, jumlah siswa tunagrahita di sekolah ini adalah yang 

terbanyak di Trenggalek. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian 

dengan judul Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif 

Kompetensi Penggolongan Hewan Berdasarkan Jenis Makanannya Pada 

Siswa Tunagrahita Ringan Kelas VII Di Sekolah Menengah Pertama Luar 

Biasa Kemala Bhayangkari 1 Trenggalek 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana langkah-langkah pengembangan multimedia pembelajaran 

interaktif kompetensi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya 

pada siswa tunagrahita ringan kelas VII di Sekolah Menengah Pertama Luar 

Biasa (SMPLB-C) Kemala Bhayangkari 1 Trenggalek? 
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2. Bagaimana karakteristik pengembangan multimedia pembelajaran interaktif 

kompetensi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya pada siswa 

tunagrahita ringan kelas VII di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa 

(SMPLB-C) Kemala Bhayangkari 1 Trenggalek? 

3. Bagaimana hasil uji kelayakan pengembangan multimedia pembelajaran 

interaktif kompetensi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya 

pada siswa tunagrahita ringan kelas VII di Sekolah Menengah Pertama Luar 

Biasa (SMPLB-C) Kemala Bhayangkari 1 Trenggalek? 

4. Bagaimana hasil uji pengembangan multimedia pembelajaran interaktif 

kompetensi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya untuk 

meningkatkan aktivitas belajar pada siswa tunagrahita ringan kelas VII di 

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB-C) Kemala Bhayangkari 1 

Trenggalek? 

5. Bagaimana hasil uji pengembangan multimedia pembelajaran interaktif 

kompetensi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya untuk 

meningkatkan hasil belajar pada siswa tunagrahita ringan kelas VII di 

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB-C) Kemala Bhayangkari 1 

Trenggalek?  

1.3 Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian dan pengembangan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut:   

1. Pengembangan multimedia pembelajaran interaktif kompetensi 

penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya pada siswa 
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tunagrahita ringan kelas VII di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa 

(SMPLB-C) Kemala Bhayangkari 1 Trenggalek. 

2. Identifikasi karakteristik pengembangan multimedia pembelajaran 

interaktif kompetensi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya 

pada siswa tunagrahita ringan kelas VII di Sekolah Menengah Pertama 

Luar Biasa (SMPLB-C) Kemala Bhayangkari 1 Trenggalek.  

3. Menguji kelayakan pengembangan multimedia pembelajaran interaktif 

kompetensi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya untuk 

meningkatkan motivasi belajar pada siswa tunagrahita ringan kelas VII di 

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB-C) Kemala Bhayangkari 

1 Trenggalek. 

4. Menguji pengembangan multimedia pembelajaran interaktif kompetensi 

penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya untuk meningkatkan 

aktivitas belajar pada siswa tunagrahita ringan kelas VII di Sekolah 

Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB-C) Kemala Bhayangkari 1 

Trenggalek. 

5. Menguji pengembangan multimedia pembelajaran interaktif kompetensi 

penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya untuk meningkatkan 

hasil belajar pada siswa tuna grahita ringan kelas VII di Sekolah 

Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB-C) Kemala Bhayangkari 1 

Trenggalek. 
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1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Adapun spesifikasi multimedia yang dikembangkan sebagai berikut:  

1. Materi yang ada di media pembelajaran ini adalah  penggolongan hewan 

berdasarkan jenis makanannya.  

2. File Extension produk adalah .exe, (Ex: skripsi baru editing.exe) seperti 

layaknya di word yang menggunakan file extension .docx hal ini bertujuan 

agar produk bisa digunakan secara mudah disemua komputer, tanpa harus 

menginstal flash player. 

3. Media dikemas dalam bentuk teks, suara, gambar dan animasi yang menarik 

dengan durasi materi 01.05 Menit, dan durasi game yang tergantung 

pemakai atau selesai jika semua pertanyaan di selesaikan. Baik materi 

maupun game bisa di ulang. 

4. Teks dan suara yang digunakan sederhana. Di samping itu gambar yang 

digunakan merupakan gambar asli atau tidak abstrak. 

5. Terdapat petunjuk penggunaan yang dilengkapi dengan suara sehingga 

mudah untuk digunakan oleh guru maupun siswa. 

6. Multimedia pembelajaran ini dilengkapi dengan game soal berupa drag and 

drop yang diharapkan siswa dapat mengetahui sampai dimana pengetahuan 

siswa dalam memahami materi ini.  

1.5 Pentingnya Penelitian  

Pentingnya Penelitian dan Pengembangan yang diharapkan dari penelitian 

multimedia pembelajaran interaktif, sebagai berikut: 
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1. Bagi siswa 

a. Menumbuhkan minat siswa untuk belajar IPA khususnya pokok 

bahasan pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. 

b. Memberikan pengalaman belajar baru mata pelajaran IPA dengan 

menggunakan media visual berbasis komputer. 

2. Bagi Guru 

a. Sebagai alat bantu atau media pembelajaran IPA khususnya pokok 

bahasan pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya di kelas. 

b. Mempermudah guru dalam penyampaian materi kepada siswa, karena 

tidak terlalu banyak berbicara. 

3.  Bagi Sekolah  

Memberikan wacana baru bagi pihak sekolah tentang pentingnya 

penggunaan media pembelajaran dengan komputer dalam pembelajaran 

IPA. 

3. Bagi Pengembang 

Menambah pengalaman dan mengasah wawasan serta pemanfaatan 

multimedia interaktif dalam pengembangan media pembelajaran. 

1.6 Keterbatasan  

Keterbatasan dari penelitian multimedia pembelajaran interaktif, sebagai 

berikut:  

1. Multimedia pembelajaran ini dikembangkan menggunakan software adobe 

Flash CS5.5 dengan  mengunakan bahasa pemrograman bernama 
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ActionScript sehingga dapat digunakan untuk membuat animasi 2 dimensi 

yang handal dan ringan dan bitmap yang sangat menarik.  

2. Pengolahan gambar dengan aplikasi adobe potoshop CS3 dengan 

keunggulan mempercepat kurva (path) dari imajinasi untuk image, sangat 

ideal untuk teknik pencampuran komposisi gambar, sedangkan untuk 

pengolahan vector menggunakan aplikasi CorelDraw X4 dengan 

keunggulan pada tambahan di tool sehingga kualitas yang dihasilkan juga 

setara dengan gambar yang berbasis pada bitmap atau raster. 

3. Soal yang di game drag and drop hanya terdiri dari 6 soal, yang masing-

masing kelompok hewan diambil dua contoh hewan. Dengan harapan materi 

lebih bisa diserap oleh keterbatasan intelejensi anak tunagrahita. Soal dalam 

game drag and drop dibuat random, hal ini di maksudkan untuk 

mengurangi tingkat kebosanan serta meningkatkan ingatan anak tunagrahita. 

1.7 Penegasan Istilah 

1. Multimedia pembelajaran adalah media yang mengkombinasikan teks, 

grafik, animasi, audio, dan video sebagai alat yang dapat menciptakan 

presentasi yang dinamis dan interaktif dalam proses kegiatan belajar 

mengajar yang sistematis, sengaja dilakukan oleh guru, siswa, serta media 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan, 

sehingga terjadi perubahan tingkah laku, pengetahuan serta sikap.  

2. Interaktif menurut Mudiono (2010), adalah kemampuan sistem atau 

program yang bisa menanyakan sesuatu pada pengguna (mengadakan tanya 

jawab), kemudian mengambil tindakan berdasarkan respon tersebut atau 
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dengan kata lain terjadi suatu komunikasi dua arah, sehingga informasi tidak 

hanya di dapat dari satu sumber saja, melainkan dari berbagai sumber. Ciri-

ciri multimedia interaktif Menurut Darmawan (2012:33) diantaranya 

komunikasi dua arah (two way communication), aktivitas fisik dan mental, 

feedback langsung, drag and drop, mouse klik, mouse enter. 

3. Kompetensi pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya 

merupakan standart kompetensi yang harus dicapai siswa secara nasional 

dengan kompetensi dasar menyebutkan jenis makanan hewan dan 

menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya yang telah ditetapkan 

oleh Departemen Pendidikan Nasional. Penelitian ini berfokus pada 

kompetensi dasar menggolongkan hewan berdasarkan jenis makananya 

dengan indikator siswa dapat menyebutkan ciri herbivora, siswa dapat 

menyebutkan contoh hewan herbivora, siswa dapat menyebutkan ciri 

karnivora, siswa dapat menyebutkan contoh karnivora, siswa dapat 

menyebutkan ciri omnivora, siswa dapat menyebutkan contoh omnivora. 

4. Tunagrahita Ringan adalah anak yang mempunyai ketebelakangan mental 

dan intelektual dibawah rata-rata, menurut WHO IQ tunagrahita ringan 

berkisar 50-70 disertai ketidakmampuan penyesuaian dalam perilaku dan 

terjadi pada masa perkembangan. 

 


