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     BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (Permeneg PP & PA no.05 Tahun 2011). 

Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang 

memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi 

kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya (Permendiknas nomor 70 tahun 

2009). 

Anak berkebutuhan khusus di sebut juga heward. Dalam Wikipedia anak 

berkebutuhan khusus adalah anak dengan kepemilikan karakteristik khusus yang 

berbeda dengan anak lain pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada 

ketidakmampuan mental, emosi atau fisik (Wiyani, 2014: 17). Kesulitan belajar 

menunjuk pada sekelompok kesulitan yang dimanifestasikan dalam bentuk  

kesulitan yang nyata dalam kemahiran dan penggunaan kemampuan 

mendengarkan, bercakap-cakap, membaca,menulis, menalar, atau kemampuan 

dalam bidang studi matematika (Abdurrahman, 2012: 3), secara garis besar 

kesulitan belajar dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kesulitan belajar 

yang berhubungan dengan perkembangan (developmental disabilities)atau 

kesulitan praakademik (preacademic learning disabilities). Terdiri dari empat 
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yaitu : (1) kesulitan dalam bahasa, (2) kesulitan dalam penyusaian perilaku sosial 

dan emosional, (3) gangguan perceptual, dan (4) gangguan kognitif. Kedua adalah 

kesulitan belajar akademik (academic learning disabilities). Kesulitan belajar 

menunjukkan adanya kegagalan pencapaian prestasi akademik dengan kapasitas 

yang diharapakan. Kegagalan tersebut antara lain meliputi: (1) keterampilan 

dalam membaca (dyslexsia), (2) keterampilan dalam menulis (dysgraphia), (3) 

ketemapilan dalam berhitung (dyscalculia ) menurut Arum ( dalam Poerwanti dan 

Widianingsing). 

Hornsby (dalam Abdurrahman, 2012: 162) mendefinisikan disleksia tidak 

hanya kesulitan belajar membaca tetapi juga menulis. Kesulitan belajar membaca 

dan menulis tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan kesulitan bahasa, karena 

semua merupakan komponen sistem komunikasi terintegrasi.  Menulis merupakan 

suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara 

tidak lansung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. (Tarigan, 2008: 3). 

Guru dalam memberikan pembelajaran kepada siswa memberikan 

perlakukan yang sama terhadap semua anak yang termasuk didalamnya anak yang 

memiliki keterbatasan dalam belajar, sehingga siswa yang mengalami kesulitan 

dalam belajar kurang mendapatkan pembelajaran secara individual, anak yang 

mengalami kesulitan dalam belajar akan sering gagal karena sulitnya bahan dan 

tugas. Ada dua kompetensi yang perlu dikuasai oleh guru bagi anak berkesulitan 

belajar, yaitu kompetensi teknis (technical competencies) dan kompetensi 

konsultasi kolaboratif (collaborative consultation competencies) menurut lerner 

(dalam Abdurrahman, 2012: 74). 
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Membaca, menulis, dan berhitung merupakan kemampuan dasar yang 

harus dimiliki oleh semua anak karena dengan membaca, menulis, dan berhitung 

anak akan belajar banyak pengetahuan. Oleh karena itu membaca, menulis, dan 

berhitung (CALISTUNG) merupakan keterampilan yang harus diajarkan guru 

kepada peserta didik dan kesulitan belajar harus diatasi. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru kelas 1 di 

SDN Tegal Gondo 1 bahwa dari 15 jumlah seluluruhnya terdapat 5 orang 

mengalami kesulitan belajar. Adapun kesulitan belajar siswa meliputi: (A dan E) 

membaca, siswa lancar membaca dengan terbata-bata, membutuhkan waktu lebih 

lama untuk membaca kata yang disusun dalam bentuk kalimat, (2) menulis, siswa 

dengan inisial (A, B, C)masih terdapat huruf yang hilang dalam menulis. Siswa 

dengan inisial (D) jarak antara kata dengan kata yang lain tidak ada spasi. (3) 

berhitung, siswa dalam berhitung masih kesulitan mengenal simbol bilangan, 

akibatnya siswa belum mampu melakukan operasi penjumalahan dan 

pengurangan dengan benar dan tepat 

Berdasarkan pengamatan  proses pembelajaran yang dilakukan guru yaitu, 

guru mengajar dengan pendekatan klasikal dan menggunakan metode presentasi. 

Hal ini mengakibatkan guru menyamakan semua siswa tanpa membedakan tingkat 

kesulitan yang dialami siswa. Guru menggunakan media papan tulis untuk 

mengajarkan calistung. Dalam rangka meningkatkan kemampuan membaca, 

menulis, berhitung, makadigunakan media pasir dan kartu huruf. Media ini   

memiliki beberapa kelebihan, (1) bermain sambil belajar, (2) praktik langsung 

dengan menggunakan media yang telah disiapkan, (3) siswa pratik lansung 

menyususun kata dengan kartu huruf dan menuliskannnya pada media pasir. 
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Penggunaan media pasir dan kartu huruf  dapat meningkatkan kemampuan 

membaca, menulis dan berhitung untuk siswa berkebutuhan khusus yang 

tergolong mengalami kesulitan dalam belajar. Media pasir dan kartu huruf 

dilaksanakan dengan cara menulis langsung diatas pasir kemudian dengan kartu 

huruf yang sudah di modifikasi oleh peneliti dalam bentuk yang bervariasi dalam 

bentuk buah-buahan. Kartu huruf ini diharapkan dapat meningkatkan  kemampuan 

visual siswa untuk membaca, menulis dan berhitungdengan cara melihat tulisan 

yang dibuatnya di atas pasir. Maka penelitian iniberjudul “ Peningkatkan 

Kemampuan Membaca, Menulis, Berhitung (CALISTUNG) Siswa 

Berkesulitan Belajar Melaui Media Pasir dan Kartu Huruf Kelas 1 SDN 

Tegal Gondo ”. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakahpembelajaran media pasir dan kartu huruf yang dapat 

meningkatkan kemampuan membaca, menulis dan berhitung siswa 

berkesulitan belajarsiswa kelas 1 SDN  Tegalgondo ? 

2. Apakah siswa berkesulitan belajar dapat mengalami peningkatan 

kemampuan CALISTUNG dengan menggunakan media pasir dan kartu 

huruf? 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 
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1. Mendeskripsikan pembelajaran media pasir dan kartu huruf yang dapat 

meningkatkan kemampuan membaca, menulis, berhitung siswa 

berkesulitan belajar siswa kelas 1 SDN Tegalgondo. 

2.  Mengetahui peningkatan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung 

siswa berkesulitan belajar kelas I SDN Tegalgondo. 

D. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini 

1. Bagi peneliti 

Meningkatkan keterampilan dan pengalaman dalam mengajar anak yang 

mengalami keterbatasan dalam belajar. 

2. Bagi peserta didik 

Meningkatkan kemampuanmembaca, menulis, dan berhitung siswa 

berkesulitan belajar. 

3. Bagi guru 

Dijadikan bahanpertimbangan guru untuk melaksanakan pembelajaran 

dan mengatasi anak yang memiliki keterbatasan dalam belajar. 

 

E. Keterbatasan penelitian 

Penelitian ini  memiliki keterbatasan yaitu :Meningkatkan kemampuan 

membaca, menulis dan berhitung disesuaikan dengan kebutuhan masing-

masing siswa yang berkesulitan belajar. 

F. Definisi Istilah  

1. Membaca merupakan aktifitas kompleks yang mencakup fisik (gerak 

mata dan ketajaman pengelihatan) dan mental. (Abdurrahman, 2012:158). 
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2. Menulis adalah salah satu komponen sistem komunikasi, menggambarkan 

pikiran, perasaan, ide kedalam bentuk lambang-lambang bahasa grafis 

dan menulis dilakukan untuk keperluan mencatat komunikasi 

(Abdurrahman, 2012 : 179). 

3. Berhitung adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk 

mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan kekuraangan 

sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berfikir. 

(Johnson dan myklebust, 1967 dalam Abdurrahman, 2012: 202). 

4. Kesulitan belajar khusus suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses 

psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa 

ujaran atau tulisan (Abdurrahman, 2012: 2). 

5. Media pasir dan kartu huruf adalah media pembelajaran yang sengaja 

dibuat untuk mempermudah anak yang berkebutuhan khusus untuk 

belajar. Pembelajaran merupakan sebagai segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan pesan, dan merangsang pikiran, perasaan dan kemauan 

siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk 

menambah informasi baru pada diri siswa. (Haryono, 2012: 48). 


