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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pada Hakikatnya pendidikan merupakan hak bagi setiap warga Negara, 

seperti yang tertuang dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga 

Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Hal ini 

bertujuan agar setiap satuan pendidikan tidak membedakan jenis kelamin, 

suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, serta tidak 

terkecuali juga para penyandang cacat atau kelainan fungsi otak. 

Sejalan dengan perkembangannya, di Indonesia telah diterapkannya 

pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang 

memberikan apresiasi terhadap anak berkebutuhan khusus. Anak 

berkebutuhan khusus adalah anak yang secara pendidikan memerlukan 

layanan yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Anak 

berkebutuhan khusus ini memiliki apa yag disebut dengan hambatan belajar 

dan hambatan perkembangan (barrier to learning and development).  

Disleksia merupakan salah satu jenis anak berkebutuhan khusus. 

Menurut Ramadhan (2013) anak disleksia mengalami kesulitan belajar 

mengenali huruf maupun kata-kata, serta kesulitan dalam membaca, mengeja, 

menulis maupun tata bahasa lain. Namun dilihat dari segi intelegensinya anak 

disleksia mempunyai level yang normal, bahkan sebagian lain di atas normal. 

Kesulitan yang dialami anak disleksia berkaitan erat dengan pembelajaran 
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bahasa di sekolah dasar. Bahasa merupakan produk budaya yang berharga dari 

generasi ke generasi berikutnya. Bahasa adalah hasil budaya yang hidup dan 

berkembang dan harus dipelajari (Zulela, 2012:3). Pembelajaran bahasa 

sangatlah penting, menurut Zulela (2012) sekolah harus membekali 

lulusannya dengan kemampuan dan keterampilan dasar yang memadai, 

diantaranya adalah dengan kemampuan proses strategis, kemampuan proses 

ini merupakan kemampuan berbahasa yang dimiliki siswa. 

Berdasarkan analisis kebutuhan, peneliti melakukan observasi dan 

wawancara di SD Muhammadiyah 4 Batu pada bulan Juli 2016 dan 

wawancara di SDN Tlekung 02 Batu. Obsevasi dan wawancara tersebut 

memperoleh temuan bahwa adanya siswa dengan kesulitan belajar membaca 

dan menulis atau disleksia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari 

sekolah. Fasilitas yang tersedia di sekolah tersebut kurang lebih sudah 

memadai untuk siswa yang mempunyai kesulitan dalam belajarnya, dilihat 

dari penanganan guru dalam menyampaikan dan memberikan pemahaman 

materi kepada siswa. Namun, pada sisi lain belum tersedianya fasilitas berupa 

bahan ajar khusus untuk siswa disleksia. Bahan ajar yang digunakan dalam 

proses pembelajaran adalah bahan ajar regular yakni bahan ajar yang tidak 

membedakan antara siswa disleksia dengan siswa regular pada umumnya. 

Sehingga guru harus kreatif dalam membuat metode maupun strategi 

penyampaian materi untuk siswa disleksia. 

Selama ini bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran 

adalah buku panduan guru dan buku panduan siswa atau buku tematik 

kurikulum 2013 yang disediakan oleh pemerintah, sehingga siswa disleksia 
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sulit untuk memahami materi pembelajaran selain itu siswa juga tidak secara 

optimal menerima pembelajaran di kelas regular. Hal tersebut menjadi tugas 

bagi guru untuk memberikan pembelajaran khusus bagi siswa yang 

mengalami hambatan dalam belajar termasuk siswa disleksia. 

Peranan seorang pendidik dalam pendidikan adalah mengarahkan 

peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dalam pembelajaran, 

seorang guru ditekankan pada kemampuannya dalam mengelola kelas saat 

proses pembelajaran, sehingga tidak sedikit para pendidik untuk memberikan 

perlakuan khusus dalam hal pemberian materi pembelajaran kepada siswa 

yang mengalami hambatan dalam belajarnya. Materi yang disajikan dalam 

bentuk bahan ajar tidak semuanya dapat dipahami oleh semua anak, terutama 

materi pembelajaran bahasa Indonesia. 

Salah satu penelitian yang terkait yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Raras Oktaviany, pada tahun 2013 berkaitan dengan penerapan multimedia 

berbasis komputer dalam pembelajaran membaca nyaring pada anak disleksia 

di lembaga bimbingan belajar Student Center. Penelitian yang dilakukan Raras 

Oktaviany tersebut mendapatkan hasil bahwa penerapan multimedia berbasis 

komputer yang menggunakan multimedia presentasi miscrosoft PowerPoint 

2010 dalam pembelajaran membaca nyaring pada anak disleksia kelas 4 SD di 

lembaga bimbingan belajar dlakukan dengan cara beberapa tahap. Pengajaran 

dimulai dari tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. 

Modul merupakan salah satu bahan ajar yang dapat menunjang 

tercapainya suatu tujuan pembelajaran, dalam menyampaikan materi di kelas, 

masih banyak pendidik yang belum memiliki modul khusus untuk melengkapi 
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pembelajaran bagi siswa disleksia dan mempermudah siswa untuk memahami 

materi pembelajaran bahasa indonesia. Hal demikian, tentu dibutuhkan cara 

agar siswa disleksia dapat dengan mudah memahami serta termotivasi untuk 

belajar. Pada proses belajar, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi 

siswa. Namun, bagi siswa disleksia guru merupakan salah satu sumber belajar 

yang sangat penting. Sumber belajar yang lain berupa bahan ajar yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa. 

Berdasarkan analisis kebutuhan tersebut, bahan ajar khusus merupakan 

salah satu alternatif yang dapat menumbuhkan minat siswa disleksia agar 

antusias dan mampu belajar secara mandiri. Salah satu bahan ajar yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa adalah modul bahasa Indonesia yang dibuat khusus 

untuk siswa dengan kesulitan membaca atau disleksia, karena modul 

merupakan seperangkat materi yang disajikan secara sistematis sehingga 

penggunanya dapat belajar secara mandiri dengan atau tanpa guru. Berkaitan 

dengan permasalahan tersebut, maka dipandang perlu melakukan 

pengembangan modul bahasa indonesia untuk siswa disleksia kelas IV 

sekolah dasar. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengembangan modul bahasa Indonesia untuk siswa disleksia 

kelas IV sekolah dasar? 

2. Bagaimanakah keefektifan modul bahasa Indonesia untuk siswa disleksia 

kelas IV sekolah dasar? 
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C. Tujuan Penelitian Pengembangan 

Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah untuk: 

1. Mengembangkan produk modul bahasa Indonesia untuk siswa disleksia 

kelas 4 sekolah dasar. 

2. Mengetahui keefektifan modul bahasa Indonesia untuk siswa disleksia 

kelas 4 sekolah dasar. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Produk yang dihasilkan dari pengembangan ini adalah produk berupa 

modul dengan spesifikasi sebagai berikut. 

1. Spesifikasi Isi Produk adalah sebagai berikut: 

a. Modul bahasa Indonesia ini ditujukan untuk siswa disleksia kelas IV 

sekolah dasar. 

b. Materi yang dikembangkan dalam modul bahasa Indonesia ini 

dispesifikasikan pada materi kelas IV semester genap Tema 9. Materi 

tersebut terdiri dari 3 Sub tema yang akan diuraikan menjadi 3 

pembelajaran (satu sub tema menjadi satu pembelajaran). 

2. Tampilan fisik dari modul adalah sebagai berikut: 

a. Ukuran fisik modul menggunakan kertas A4 

b. Tebal kertas di setiap halaman menggunakan 80 gr 

c. Program software yang digunakan untuk membuat modul 

menggunakan Microsoft Word dan Adobe Photoshop CS5. 

d. Bagian-bagian dari modul antara lain: 

1) Halaman depan atau Cover 
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2) Kata pengantar 

3) Daftar isi 

4) Deskripsi singkat 

5) Tujuan Penggunaan Modul 

6) Materi Modul 

7) Petunjuk penggunaan modul 

8) Pemetaan KI dan KD 

9) Materi pembelajaran yang mencakup tentang uraian materi tema 9 

10) Evaluasi 

11) Kunci Jawaban 

12) Biografi penulis 

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan masalah penelitian dan tujuan penelitian yang 

dikemukakan diatas, pentingnya penelitian dan pengembangan ini diharapkan 

mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah 

Modul yang dikembangkan sebagai bahan masukan sekolah untuk 

menambah media pembelajaran yang dimiliki sekolah sehingga dapat 

meningkatkan proses pembelajaran guru. 

2. Bagi guru 

Modul sebagai bahan ajar alternatif yang dapat membantu guru 

untuk memfasilitasi siswa disleksia dalam proses pembelajaran bahasa 

indonesia. Selain itu juga sebagai referensi dan pengetahuan lain bagi guru 
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dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia agar pembelajaran lebih 

efektif dan efisien. 

3. Bagi siswa 

Sebagai alat bantu pembelajaran, sehingga siswa disleksia dengan 

mudah dapat memahami materi pembelajaran bahasa Indonesia dan materi 

pembelajaran lain. Selain itu dapat memberikan kesempatan untuk belajar 

madiri dan  mengurangi ketergantungan siswa terhadap kehadiran guru 

serta dapat memberikan motivasi belajar yang menyenangkan untuk siswa.  

4. Bagi peneliti 

Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut serta untuk 

menambah keterampilan mengenai pengembangan modul pembelajaran, 

sebagai calon guru nantinya bahan pembelajaran tersebut dapat bermanfaat. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi penelitian 

a. Dapat terciptanya bahan ajar berupa modul pembelajaran bahasa 

Indonesia khusus untuk siswa disleksia. 

b. Modul bahasa Indonesia yang dikembangkan dapat membantu siswa 

disleksia dalam proses pembelajaran. 

2. Keterbatasan penelitian 

a. Penelitian ini memfokuskan pada pembuatan bahan ajar berupa modul 

bahasa Indonesia untuk siswa disleksia. 
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b. Materi pokok dalam modul pembelajaran yang akan dikembangkan 

adalah materi bahasa Indonesia kelas IV sekolah dasar semester genap 

Tema 9. 

c. Penelitian ini hanya sampai tahapan prosedur pengembangan produk 

dan revisi produk tahap akhir (tahap sembilan), dikarenakan penelitian 

ini hanya mengikuti pengembangan dan pengujian produk, tidak diuji 

pengaruhnya terhadap prestasi siswa. 

d. Penelitian ini dilakukan di dua sekolah sebagai uji coba pemakaian 

diantaranya SD Muhammadiyah 04 Kota Batu dan SDN Tlekung 02 

Kota Batu. 

 

G. Definisi Istilah dan Definisi Operasional 

Pada penelitian pengembangan ini ada beberapa istilah yang perlu 

dijelaskan lebih lanjut, antara lain: 

1. Penelitian pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah  

penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan suatu produk baru atau 

menyempurnakan produk yang sudah ada, yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2. Modul merupakan salah satu bahan ajar yang dapat digunakan sebagai 

program pembelajaran yang terencana, dan dirancang untuk membantu 

peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa 

persatuan Indonesia. Dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia dianggap 

sebagai pelajaran pokok sebagai pembelajaran lintas mata pelajaran, 
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dimana bahasa indonesia berkaitan dengan hal-hal yang bersifat 

komunikatif yakni menyimak, berbicara, membaca dan menulis. 

4. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan pembelajaran yang bersifat 

komunikatif artinya pembelajaran bahasa indonesia dirancang untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar secara lisan dan tulisan. 

5. Disleksia adalah suatu kondisi yang menyebabkan masalah yang dapat 

mempengaruhi kemampuan berbahasa anak dalam hal membaca, menulis 

dan mengeja kata. 

 


