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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Pendidikan adalah hak bagi tiap warga negara, sebagaimana yang tercantum 

dalam pasal 31 UUD 1945 (amandemen 4) bahwa “Setiap warga negara berhak 

mendapat pendidikan”. Berdasarkan isi dari pasal tersebut jelas dikatakan bahwa 

“setiap warga negara” ini berarti pemenuhan pendidikan tidak memandang status 

sosial dan ekonomi seseorang. Setiap orang berhak mendapat pendidikan yang 

sejajar, hal ini juga berlaku bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Melalui 

pendidikan anak bisa berkembang dengan lebih baik dan lebih optimal. Setiap 

individu berkembang sesuai dengan irama perkembangannya. Pendidikan yang 

diberikanpun sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Anak tunagrahita 

merupakan individu yang utuh dan unik. Mereka seperti anak-anak pada 

umumnya, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan 

mereka. Tercantum pada pasal 5 UU Nomor 2 1989 tentang sistem pendidikan 

nasional menyatakan “bahwa setiap warga mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan, yang diantaranya adalah anak-anak tunagrahita.” 

Perkembangan ilmu pengetahuan menuntut terciptanya anak yang gemar 

membaca. Anak yang gemar membaca memperoleh pengetahuan dan wawasan 

baru yang akan semakin meningkatkan kecerdasannya sehingga mereka lebih 

mampu menjawab tantangan hidup pada masa mendatang. Oleh karena itu proses 

belajar yang efektif antara lain dilakukan melalui membaca. Kemampuan 

membaca harus dimiliki oleh setiap anak tak terkecuali bagi anak tunagrahita. 
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Karena dengan membaca anak dapat belajar banyak terhadap berbagai bidang 

studi yang diajarkan disekolah. Sebab itu, anak harus belajar membaca agar ia 

dapat membaca untuk belajar. Selain itu, membaca juga merupakan salah satu 

kompetensi penting bagi setiap anak. Anak yang mengalami kesulitan dalam 

membaca akan dapat menyebabkan terganggunya proses pemahaman atas 

pengetahuan lanjutan dalam berbagai mata pelajaran. Wijaya (2013:32) 

menyatakan bahwa anak tunagrahita yang memiliki satu atau lebih dari proses 

dasar yang mencakup pemahaman penggunaan bahasa lisan atau tulisan, 

gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk kemampuan yang 

tidak sempurna dalam mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, 

mengeja atau menghitung. Bagi anak tunagrahita belajar membaca bukanlah hal 

yang mudah, karena membaca merupakan aktivitas yang kompleks, proses ini 

melibatkan sejumlah kegiatan fisik dan mental. Soemantri (2005:103) menyatakan 

bahwa anak tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang 

mempunyai intelektual dibawah rata-rata, dalam perkembangan sekarang lebih 

dikenal dengan istilah development disability.  

Anak tunagrahita merupakan salah satu klasifikasi anak berkebutuhan khusus 

(ABK) dengan hambatan dibidang mental. Hambatan mental yang dialami anak 

tunagrahita sering membuat mereka tidak dapat mengolah informasi yang 

diperoleh sehingga tidak dapat mengikuti perintah dengan baik. Anak tunagarahita 

memiliki kemampuan akademis dibawah rata-rata yang menyebabkan mereka 

tidak dapat berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan pada usianya 

selayaknya anak-anak normal. Hal inilah yang menyebabkan anak tunagrahita 

memerlukan perhatian yang lebih dibandingkan dengan anak-anak normal lain. 
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Diperlukan bimbingan dan perhatian dari guru atau pembimbing agar tingkat 

perkembangan diri anak yang bersangkutan dapat tercapai sesuai dengan 

keberadaannya. Anak tunagrahita juga dikenal dengan anak yang mengalami 

gangguan intelegensi karena kondisi anak yang kecerdasaannya jauh di bawah 

rata-rata yang ditandai dengan keterbatasan intelegensi. Oleh karena itu anak 

tunagrahita sukar untuk mengikuti program pendidikan di sekolah biasa secara 

klasikal, sehingga anak tunagrahita membutuhkan layanan pendidikan secara 

khusus, yakni disesuaikan dengan kemampuaan anak tersebut. Pada anak 

tunagrahita yang umumnya mengalami kesulitan dalam menerima informasi baik 

dalam pelaksanaan pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. 

Anak yang menyandang tunagrahita juga merupakan individu yang unik dan 

utuh yang sebenarnya masih mempunyai potensi, oleh karena itu layanan 

pendidikan yang diberikan untuk mengupayakan dapat mengembangkan potensi 

yang dimiliki anak secara optimal. Hambatan intelektual pada anak tunagrahita 

tentu sangat berpengaruh pada kemampuan akademiknya. Anak tunagrahita tidak 

dapat disamakan kemampuannya dengan anak seusianya. Kemampuan anak 

tunagrahita berada jauh dibawah rata-rata mengingat anak tunagrahita juga 

memiliki IQ dibawah normal. Anak tunagrahita sering mengalami kesulitan dalam 

menyerap informasi, bahkan informasi sederhana yang termasuk mudah bagi 

orang normal. Anak tunagrahita dalam kehidupannya memiliki hambatan dalam 

perkembangan kognitif. Akibat dari kondisi itu anak tunagrahita mengalami 

kesulitan belajar. Wijaya (2013: 34) ketika seorang anak belajar memerlukan 

kemampuan dalam beberapa aspek yaitu persepsi, kemampuan mengigat, proses 

kognitif dan perhatian.  
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Sekolah Dasar Negeri Punten 01 Batu yang merupakan sekolah inklusi di 

kota Batu memiliki beberapa siswa tunagrahita. Siswa tunagrahita yang ada di 

SDN Punten 01 Batu merupakan siswa pindahan dari sekolah lain, yang dimana 

dari awal masuk sekolah semua siswa tunagrahita belum bisa membaca. 

Kemampuan siswa tunagrahita yang masih kurang dalam mengingat (memori) 

sehingga kemampuan membaca pada anak tunagrahita mengalami kesulitan. 

Mengingat (memori) adalah kemampuan untuk menyimpan informasi dan 

pengalaman yang pernah dipelajari dan pengalaman yang pernah dipelajari pada 

masa lalu dan dapat dimunculkan kembali jika diperlukan.  Anak tunagrahita 

mengalami kesulitan dalam ingatan sehingga mereka sangat sulit untuk 

menyimpan informasi atau pengalaman belajar pada membaca yang disebabkan 

karena anak tunagrahita masih belum dapat mengenal huruf, menggabungkan dua 

huruf menjadi suku kata dan menggabungkan suku kata. Namun di SDN Punten 

01 Batu siswa tunagrahita yang dari awal masuk belum bisa membaca, dengan 

pembelajaran membaca dari guru pembimbing khusus, siswa sudah mulai sedikit 

bisa membaca meskipun masih mengeja.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih 

lanjut mengenai bagaimana pembelajaran membaca pada anak tunagrahita SDN 

Punten 01 Batu, dan  permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembelajaran 

membaca serta upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut. Sehingga peneliti menggunakan judul “Analisis pembelajaran membaca 

anak tunagrahita SDN Punten 01 Batu” dalam penelitian ini.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah, yang  menjadi  fokus  penelitian ini 

sebagai berikut, 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran membaca siswa tunagrahita di SDN 

Punten 01 Batu ? 

2. Bagaimana kendala dari pelaksanaan pembelajaran membaca siswa 

tunagrahita di SDN Punten 01 Batu? 

3. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap kendala dari pelaksanaan 

pembelajaran membaca siswa tunagrahita di SDN Punten 01 Batu. 

 

C. Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini 

memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran siswa tunagrahita SDN Punten 

01 Batu. 

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang timbul ketika pelaksanaan 

pembelajaran siswa tunagrahita SDN Punten 01 Batu. 

3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dari kendala yang muncul 

dalam pelaksanaan pembelajaran siswa tunagrahita SDN Punten 01 Batu. 

 

D. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dibagi menjadi 2 yakni manfaat 

teoritis dan manfaat praktis yang dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

       Secara teoritis manfaat penelitian ini sebagai bahan kajian ilmiah mengenai 

pelaksanaan pembelajaran membaca bagi siswa tunagrahita. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, diantaranya : 

a. Bagi Guru Pembimbing Khusus 

Bagi guru pembimbing khusus selaku pendidik, hasil penelitian dapat 

dijadikan informasi mengenai pembelajaran membaca bagi siswa tunagrahita. 

Diharapkan guru dapat menciptakan pembelajaran membaca yang sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan siswa tunagrahita. 

b. Bagi Sekolah 

Manfaat bagi sekolah adalah agar sekolah lebih memperhatikan dan 

menyediakan bebagai alat atau media yang dapat menunjang pada pembelajaran 

khususnya pembelajaran membaca bagi siswa tunagrahita.  

c. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

pembelajaran membaca yang tepat bagi siswa tunagrahita. Selain itu hasil 

penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

E. Batasan Penelitian 

Penelitian ini, ruang lingkupnya hanya akan dilakukan pada pelaksanaan 

pembelajaran membaca permulaan siswa tunagrahita. Karena keterbatasan waktu 

dalam penelitian, penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah pembelajaran 
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membaca permulaan siswa tunagrahita yang mencakup metode, strategi, 

pendekatan, media, sumber belajar, kendala dan upaya pemecahan masalah pada 

pembelajaran membaca siswa tunagrahita di SDN Punten 01 Batu. 

 

F. Penegasan Istilah 

Guna memperjelas pemahaman dan agar tidak terjadi kesalahpahaman maka 

perlu adanya sebuah penegasan istilah yang jelas. Berikut penegasan istihah 

dalam penelitian ini: 

1. Analisis kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball 

(sugiyono, 2015:15). Penelitian kualitatif lebih menekankan pada nilai atau 

makna yang terdapat dibalik fakta, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian 

ini dilakukan dengan cara natural, melihat langsung subjek yang diteliti untuk 

mendapatkan data yang diinginkan. 

2. Tunagrahita (Intelectual Disability) adalah siswa yang secara signifikan 

memiliki kecerdasan di bawah rata-rata anak pada umumnya dengan disertai 

hambatan dalam penyesuain diri dengan lingkungan sekitarnya (Apriyanto, 

2012: 21). Jadi tunagrahita merupakan siswa atau anak yang mengalami 

gangguan intelektual.  

3. Pembelajaran membaca merupakan kegiatan memaknai lambang-lambang 

bunyi atau lambang ortografis tertulis dalam kegiatan berbahasa.( 

Kusmana,2012:73). Jadi membaca merupakan suatu kegiatan dimana anak 

belajar mengenal huruf, lambang-lambang bunyi serta cara melafalkannya.



 
 

 


