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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Keterampilan membaca adalah sebuah keterampilan tentang melafalkan atau 

mengeja sebuah kalimat yang tertulis, sehingga memiliki bunyi dan makna dari apa 

yang telah dibacanya dari sebuah kalimat tersebut. Dari membaca seseorang 

memperoleh hiburan, memiliki wawasan yang luas, dan terbuka sudut pandangnya 

dan pemikirannya. Menurut Putra (2008:7) dengan membaca, seseorang lebih terbuka 

cakrawala pemikirannya. Melalui bacaan, seseorang berkesempatan melakukan 

refleksi dan meditasi, sehingga budaya baca lebih terterah kepada budaya intelektual 

dari pada budaya hiburan yang dangkal. Dari pernyataan diatas bahwa seorang anak 

normal maupun abnormal wajib dan berhak untuk belajar baca tulis sejak dini. 

Dikarenakan dengan membaca dan menulis anak akan memperoleh kesempatan untuk 

melanjutkan pendidikan yang lebih lanjut.  

Keterampilan membaca dan menulis merupakan tahapan untuk kemandirian 

anak. Pada kehidupan sehari-hari anak akan memperoleh aktivitas yang dimana 

membutuhkan keterampilan membaca dan menulis. Contohnya jika anak akan pergi 

sekolah dan anak tersebut harus naik angkot yang dimana angkot tersebut ada tulisan 

jurusan landungsari-arjosari, jika anak tersebut tidak bisa membaca maka anak akan 

kesulitan untuk memilih jurusan mana yang akan dinaiki jika anak mau pergi 

kesekolah. dengan anak bisa membaca maka anak akan mandiri dan tidak tergantung
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 pada orang tuanya dan orang lain. Para tokoh bersaksi mengenai pentingnya 

membaca. Menurut Alvin Toffer (Putra, 2008:9) the illiterate of the future will not be 

the person who cannot read. It will be a person who does not know how to learn, 

yang dapat diterjemahkan dimasa yang akan datang, seseorang yang buta huruf 

bukanlah orang yang tidak bisa membaca. Yang paling celaka, dia akan menjadi 

orang yang tidak tahu bagaimana caranya belajar. 

Keterampilan membaca dan menulis ada beberapa tahapan, salah satunya 

adalah membaca permulaan (beginning reading). Tahapan ini biasanya diajarkan 

untuk siswa sekolah dasar kelas 1 sampai dengan kelas 3. Membaca permula ini lebih 

menekankan kepada pengondisian siswa masuk dan mengenal bahan bacaan. 

Membaca permulaan ini belum sampai pada pemahaman siswa yang mendalam akan 

materi yang di ajarkan, apalagi dituntut untuk menguasai materi yang menyeluruh, 

lalu menyampaikan makna dari apa yang dibacanya. Pada membaca permulaan ini 

ada beberapa metode salah satunya metode global (syntaxis method). Metode global 

(syntaxis method) adalah suatu metode MMP yang diawali dengan penyajian kalimat 

secara global. Untuk membantu pengenalan kalimat biasa menggunakan gambar. 

Gambar tersebut dituliskan makna yang disesuaikan dengan gambar tersebut. Yang 

dimana proses penguraian kalimat menjadi kata, kata menjadi suku kata, dan suku 

kata menjadi huruf-huruf. Pada umumnya keterampilan baca tulis pada anak normal 

kelas 4 yaitu siswa sudah lancar membaca dan menulis, kemudian siswa juga sudah  

paham tentang apa yang ia pelajari pada saat proses belajar mengajar didalam kelas. 

Berbeda dengan anak berkebutuhan khusus tuna grahita ringan, anak tersebut masih 

perlu bimbingan dalam kegiatan baca tulis dan memerlukan pemfokusan dalam 
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kegiatan belajarnya di sekolah. dikarenakan anak tersebut memiliki IQ dibawah rata-

rata anak normal pada umumnya. 

Menurut  Ramadhan (2013:14) anak tuna grahita adalah anak yang memiliki 

gangguan mental-intelektual. Anak tuna grahita cenderung memiliki intelegensi 

dibawah rata-rata normal. Disertai dengan ketidakmampuan dalam perilaku adaptif 

yang muncul dalam masa perkembangannya. Dari pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa Anak tuna grahita adalah anak yang memiliki kelemahan dalam 

berfikir dan bernalar. Akibatnya dari kelemahan tersebut anak tuna grahita 

mempunyai kemampuan belajar dan beradaptasi social dibawah rata-rata anak normal 

pada umumnya. Anak tuna grahita dibagi menjadi tiga ketunaan yaitu anak tuna 

grahita ringan, anak tuna grahita sedang, dan anak tuna grahita berat. Disini peneliti  

melakukan penelitian kepada anak tuna grahita ringan. Anak tuna grahita ringan 

adalah anak yang mempunyai kemampuan dalam bidang akademik. Anak tuna 

grahita ringan adalah anak yang mampu dididik yaitu  tentang membaca, menulis, 

dan berhitung serta bidang akademiknya setara dengan anak normal kelas 5 di 

sekolah dasar. 

Menurut teori  Inam (2012:3) permasalahan yang dihadapi anak tuna grahita 

adalah aktivitas belajar berkaitan langsung dengan kemampuan akademiknya. 

Didalam kegiatan belajar setidaknya diperlukan kegiatan tentang mengingat dan 

kemampuan memahami. Keadaan seperti itu sulit dilakukan oleh anak tuna grahita, 

dikarenakan mereka mengalami kelisulitan dalam berfikir yang abstrak. Belajar anak 

tuna grahita harus dikaitkan dengan objek yang bersifar kongkrit. Sedangkan melalui 

observasi awal, permasalahan yang dihadapi anak tuna grahita adalah kurang bisa 
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memahami materi yang dipelajari jadi guru harus menjelaskan secara berulang-ulang 

supaya anak tersebut paham tentang materi yang ia pelajari. Tentang permasalahan 

baca tulis anak tuna grahita ringan mempunyai peningkatan untuk memahami 

keterampilan membaca dan menulis. Selain itu anak tersebut juga kurang fokus dalam 

pembelajaran yang telah di ajarkan oleh guru pendamping khusus.  

Menurut paparan diatas penelitian ini  melakukan observasi awal di Sekolah 

Dasar Inklusi Mojorejo 01 Batu pada tanggal 05 Januari 2018. Menurut pernyataan 

guru pembimbing khusus melalui wawancara bahwasannya di SDN Mojorejo 1 Batu 

terdapat  anak tuna grahita yang duduk dibangku kelas 2 ada 2 siswa, kelas 3 ada 2 

siswa,  kelas 4 ada 2 siswa, kelas 5 ada 1 siswa, dan kelas 6 ada 1 siswa. Melalui 

wawancara dengan GPK  anak tuna grahita ringan kelas 4 mempunyai karakteristik 

yang rata-rata anak tersebut kurang disiplin dan kurang motivasi untuk belajar. Tidak 

hanya anak tuna grahita ringan kelas 4 saja yang kurang disiplin dan kurangnya 

motivasi belajar anak tuna grahita lainnya yang duduk di kelas 2, 4, 5 dan 6 

kebanyakan juga kurang motivasi belajar dan kurang disiplin dalam belajar. Anak 

tuna grahita ringan yang duduk dikelas 4 sudah bisa membaca dan menulis meskipun 

mengeja, akan tetapi terkadang lupa dan harus diulangi lagi pembelajaran baca 

tulisnya.  

Kesenjangan antara teori dan di lapangan tentang kondisi ideal dengan 

permasalahan anak tuna grahita yaitu permasalahan yang dihadapi di lapangan 

hampir sama dengan permasalahan menurut teori. Hal ini dikarenakan anak tuna 

grahita ringan ini memiliki permasalahan kurang fokusnya dalam belajar, kurang 

paham dalam materi yang diajarkan maka guru harus mengulangi berkali-kali supaya 
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anak tersebut paham, dalam keterampilan baca tulis anak tersebut sudah ada 

peningkatan. Sedangkan menurut teori anak tuna grahita mempunyai permasalahan 

tentang kurangnya daya ingat dan kurangnya pemahaman dalam belajar maka 

didalam kegiatan belajar mengajar guru harus mengkaitkan pembelajaran dengan 

obyek yang bersifat kongkrit.  

Berdasarkan kesenjangan yang terjadi antara teori dan pelaksanaan yang ada 

di lapangan, maka perlu dikembangkan media tentang permainan gambar plot 

berbasis syntaxis method. Media permainan gambar plot berbasis syntaxis method ini 

teks ceritanya disesuaikan dengan gambar dan metode syntaxis method. Metode 

syntaxis method salah satu dari membaca dan menulis permulaan yang kalimatnya 

disesuaikan dengan gambar. Kalimat dari metode ini nantinya menjadi kata, kata 

menjadi suku kata dan suku kata menjadi huruf-huruf. Sehingga, media ini akan 

memberikan pembelajaran tentang keterampilan baca tulis kepada anak tuna grahita 

ringan secara kongkrit. Karena didalam media terdapat gambar dari sebuah alur cerita 

yang disesuaikan dengan teks ceritanya, maka dari itu anak akan mudah memahami 

dan tidak berfikir abstrak. Dengan adanya gambar anak akan lebih bisa berfikir 

kongkrit dan tidak berimajinasi tentang cerita yang diterapkan pada media tersebut. 

Media permainan gambar plot adalah media visual yang tidak mengandung unsur 

audio dan suara. Media permainan gambar plot adalah media yang digunakan untuk 

tumbuh kembang keterampilan membaca dan menulis pada anak tuna grahita ringan 

yang dimana anak dilatih dan diajarkan merangkai sebuah cerita dari sebuah gambar  

secara beruntut sesuai dengan topik pembahasan. Selanjutnya dalam keterampilan 

menulis nantinya anak juga diajarkan untuk menulis tentang gambar  yang belum 



6 
 

terdapat teks ceritanya. Nantinya anak disuruh mengisi dengan mencontoh teks cerita 

yang sudah ada yang sesuai dengan gambar. Kemudian anak tuna grahita ringan 

disuruh menggantunung gambar dan teks cerita  disebuah papan yang disediakan 

sesui dengan urutan gambar dan teks cerita. 

Pentingnya pengembangan media ini adalah untuk memberikan pembelajaran 

awal bagi anak dalam bidang akademiknya, dan memberikan kemudahan anak dalam 

belajar keterampilan baca tulis dengan menggunakan media tersebut. Dimana 

pembelajaran ini dibuat sekongkrit mungkin supaya anak paham apa yang telah ia 

pelajari ketika dalam proses pembelajaran. Dikarenakan, bahwasannya anak pada 

umumnya ketika awal pembelajaran memerlukan pembelajaran keterampilan baca 

tulis. Dengan anak mempelajari keterampilan baca tulis, maka anak dapat 

melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Maka dari itu peneliti mengembangkan 

sebuah media tentang permainan gambar plot berbasis syntaxis method untuk 

keterampilan baca tulis pada anak tuna grahita. Pengembangan media permainan 

gamabar plot berbasis syntaxis method ini digunakan pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di sekolah dasar inklusi, yang nantinya akan membantu anak tuna grahita 

dalam proses pembelajarannya dalam keterampilan baca tulis. Ketika dengan adanya 

media pembelajaran maka anak tersebut akan merasa belajar sambil bermain 

sehingga dapat menumbuhkembangkan minat dan pikiran anak supaya ingin belajar. 

Sehingga dengan  mengembangankan media ini diharapkan pula dapat merangsang 

minat, pikiran, dan kemauan anak tuna grahita dalam belajar keterampilan baca tulis, 

supaya anak tersebut dapat membaca dan menulis secara lancar dan memahami kosa 

kata yang benar.   
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Dengan demikian perlu dilakukan pengembangan media untuk anak tuna 

grahita ringan menggunakan media yang berjudul “ Pengembangan Media Gambar 

Plot Berbasis Syntaxis Method Untuk Keterampilan Baca Tulis Pada Anak Tuna  

Grahita Ringan”. 

 

2. Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

2.1 Bagaimana langkah pengembangan  permainan gambar plot berbasis syntaxis 

method pada anak tuna grahita ringan? 

2.2 Bagaimana tingkat keterterapan permainan gambar plot berbasis syntaxis method 

pada anak tuna grahita ringan? 

 

3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

3.1 Untuk mendeskripsikan cara mengembangkan media permainan gambar plot 

berbasis syntaxis method pada anak tuna grahita ringan 

3.2 Untuk mendeskripsikan tingkat keterterapan permainan gambar plot berbasis 

syntaxis method pada anak tuna grahita ringan 
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4. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

4.1 Konten 

Penelitian ini akan menghasilkan sebuah produk permainan gambar plot 

berbasis syntaxis method yang berbentuk dari sebuah rangkaian gambar beserta isi 

teks ceritanya yang nantinya dari gambar dan teks cerita tersebut diurutkan dan 

ditempel pada sebuah papan. Media ini digunakan untuk individu pada kelas 4 anak 

tuna grahita ringan di SD inklusif. Media permainan gambar plot berbasis syntaxis 

method berbentuk persegi panjang dan persegi. Papan yang berbentuk persegi 

panjang berukuran 120 x 115 cm dan papan yang kecil berbentuk persegi panjang 

berukuran A5. Penerapan media nantinya akan diterapkan oleh guru pendamping 

khusus (GPK) terhadap anak tuna grahita ringan. Media ini diterapkan untuk anak 

tuna grahita ringan pada kelas 4 mata pelajaran Bahasa Indonesia.  Dengan standar 

komperensi dan kompetensi dasar sebagai berikut: 

Membaca  

Standar Kompetensi 

3. Memahami teks pendek dengan membaca nyaring  

Kompetensi Dasar  

3.1 Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal yang tepat 

3.2 Membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat. 

Indikator  

3.1.1 membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal yang tepat tentang cerita 

kehidupan sehari-hari yang ada pada anggota keluarga. 
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3.2.1 membaca nyaring kalimat sederhana tentang cerita kehidupan sehari-hari yang 

ada pada anggota keluarga. 

Menulis 

Standar Kompetensi 

4. Menulis permulaan dengan menjiplak, menebalkan, mencontoh, melengkapi, dan 

menyalin. 

Kompetensi Dasar 

4.4 Melengkapi kalimat yang belum selesai berdasarkan gambar 

Indikator 

4.4.1 melengkapi kalimat yang belum selesai berdasarkan gambar tentang cerita 

kehidupan sehari-hari yang ada pada anggota keluarga. 

Tujuan  

1. Dengan menggunakan media permainan gambar plot berbasisi syntaxis 

method, siswa tunagrahita ringan mampu membaca suku kata dan kata tentang cerita 

kehidupan sehari-hari yang ada pada anggota keluargadengan lafal yang tepat. 

2. Dengan menggunakan media permainan gambar plot berbasisi syntaxis 

method, siswa tunagrahita ringan mampu membaca kalimat sederhana tentang cerita 

kehidupan sehari-hari yang ada pada anggota keluarga 

dengan lafal yang tepat. 

3. Dengan menggunakan media permainan gambar plot berbasisi syntaxis 

method, siswa tunagrahita ringan mampu melengkapi kalimat yang belum selesai 

berdasarkan gambar tentang cerita kehidupan sehari-hari yang ada pada anggota 

keluarga dengan benar. 
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Materi 

Materi yang digunakan adalah materi tentang membaca nyaring suku kata, kata, dan 

kalimat tentang cerita kehidupan sehari-hari yang ada pada anggota keluarga. Dan 

materi menulis adalah menulis permulaan melengkapi kalimat yang belum selesai 

berdasarkan gambar tentang cerita kehidupan sehari-hari yang ada pada anggota 

keluarga. 

 

4.2 Konstruk 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 papan gantung  

Keterangan Gambar: 

 

  : Untuk menggantung gambar anggota Keluarga   

 

: Untuk menggantung gambar keluarga yaitu ayah, ibu, kakak, adik 

  

: Untuk menggantung judul dari sebuah cerita 

 

1 

2 

  3 
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 : Untuk menggantung sebuah gambar cerita yang sesuai dengan teks 

 

 : Untuk menggantung sebuah teks cerita yang sesuai dengan gambar 

 

  : Papan untuk menempel gambar dan cerita 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 media pembelajaran 

Adapun cara penggunaan media permainan gambar plot bebasis syntaxis method 

sebagai berikt: 

4.2.1 Isi gambar berupa tentang sebuah keluarga dari sebuah keluarga berisi ayah, 

ibu, kakak, dan adik.  

4.2.2 Naantinya anak tersebut harus memilih salah satu dari 2 judul cerita anggota 

keluarga tersebut dan dari salah satu judul cerita anggota keluarga tersebut 

nanti menceritakan kehidupan sehari-harinya.  

4.2.3 Isi gambar tersebut berupa gambar kehidupan sehari-harinya dan di sisipkan 

alur cerita dari kehidupan sehari-harinya yang nantinya setiap gambar berisi 

teks cerita yang sesuai dengan gambar yang tersedia. 

4 

 

5 
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4.2.4 Isi teks cerita tersebut berupa sebuah kalimat yang nantinya kalimat menjadi 

sebuah kata, kata menjadi suku kata, dan suku kata menjadi huruf-huruf. 

4.2.5 Cerita yang sudah dipilih ditata secara urut terlebih dahulu di papan yang 

sudah disediakan,dan anak tuna grahita disuruh membacanya. 

4.2.6 Kemudian cerita yang sudah ditata dipapan tadi dibongkar dan disusun lagi 

sebagian. 

4.2.7 Dari gambar yang disusun sebagian tadi anak tuna grahita harus meneruskan 

isi  urutan dari alur cerita tersebut dan membacanya. 

4.2.8 Sama seperti permainan yang pertama isi gambar berupa tentang sebuah 

keluarga dari sebuah keluarga berisi ayah, ibu, kakak, dan adek.  

4.2.9 Naantinya anak tersebut harus memilih salah satu dari 2 judul cerita anggota 

keluarga tersebut dan dari salah satu judul cerita anggota keluarga tersebut 

nanti menceritakan kehidupan sehari-harinya.  

4.2.10 Isi gambar tersebut berupa gambar kehidupan sehari-harinya dan disisipkan 

alur cerita dari kehidupan sehari-harinya.  

4.2.11 Akan tetapi dalam permainan yang kedua ini tidak semua gambar ada isi teks 

ceritanya.  

4.2.12 Jadi, anak nantinya harus mengisi sebuah gambar yang belum ada teks 

ceritanya dan dari kalimat cerita tersebut anak harus menguraikan kalimat 

menjadi sebuah kata, kata menjadi sebuah suku kata, suku kata menjadi huruf-

huruf.  

4.2.13 Setelah selesai nanti anak menempel di sebuah papan secara runtut dan 

membacakannya. 
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5 Pentingnya Penelitian & Pengembangan 

Adapun pentingnya penelitian & pengembangan yang dapat dirumuskan 

adalah sebagai berikut: 

Pentingnya penelitian pengembangan media ini adalah untuk memberikan 

pembelajaran awal bagi anak dalam bidang akademiknya dan memberikan 

kemudahan anak dalam belajar keterampilan baca tulis dengan menggunakan media 

tersebut. Dikarenakan, pada awal pembelajaran memerlukan pembelajaran 

keterampilan baca tulis. Dengan anak mempelajari keterampilan baca tulis, maka 

anak dapat melanjutkan pembelajran selanjutnya. Maka dari itu peneliti 

mengembangkan sebuah media tentang permainan gambar plot berbasis syntaxis 

method untuk keterampilan baca tulis pada anak tuna grahita. 

 

6 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

6.2 Asumsi Penelitian Pengembangan 

Ada beberapa asumsi yang menjadi titik ukur pengembangan media 

permainan gambar plot berbasis syntaxis method sebagai berikut: 

6.2.1 Anak tuna grahita ringan telah memahami huruf abjad A-Z. 

6.2.2 Anak tuna grahita ringan dapat menggunakan media permainan gambar plot 

berbasis syntaxis method 

6.2.3 Anak dapat membaca meskipun masih terbata-bata dan harus mengeja terlebih 

dahulu.  
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6.3 Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

6.3.1 Batasan penelitian dalam penelitian ini adalah pengembangan media 

permainan gambar plot berbasis syntaxis method yang diterapkan disekolah 

dasar inklusi pada anak tuna grahita ringan.  

6.3.2 Pengembangan media permainan gambar plot berbasis syntaxis method ini 

hanya dapat digunakan untuk materi baca tulis tentang cerita kehidupan 

sehari-hari pada anggota keluarga dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

6.3.3 Uji coba dilakukan di satu Sekolah 

6.3.4 Media dapat diterapkan pada anak tuna  grahita ringan di Sekolah Dasar lain, 

dengan catatan karakteristik anak tersebut sama. 

 

7 Definisi Oprasional 

Untuk menghindari kesalahan presepsi, ada beberapa istilah penting dalam 

pelaksanaan pengembangan ini dapat didefinisikan sebagai berikut: 

7.2 Media 

Media adalah suatu alat bantu dalam proses pembelajaran agar meningkatkan 

sebuah konsep untuk menyalurkan sebuah informasi dalam proses belajar mengajar 

secara efektif dan efesien. 

7.2 Gambar Plot Berbasis Syntaxis Method 

Sebuah metode membaca pemula yang diterapkan dalam permainan gambar 

yang menyajikan urutan atau rangkaian cerita beserta sebuah kalimat yang nantinya 

kalimat tersebut diuraikan menjadi sebuah kata, kata diuraikan menjadi sebuah suku 
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kata, suku kata diuraikan menjadi huruf-huruf  dengan cara di sesuaikan dengan 

sebuah gambar yang ada.  

7.3 Keterampilan Membaca  

Membaca adalah sebuah keterampilan tentang melafalkan atau mengeja 

sebuah kalimat yang tertulis, sehingga memiliki bunyi dan makna dari apa yang telah 

dibacanya dari sebuah kalimat tersebut. 

7.4 Keteranpilan Menulis 

Keterampilan menulis adalah sebuah alat komunikasi atau kegiatan 

penyampaian pesan yang bersifat tidak langsung sehingga bahsa dan tulisan 

merupakan medianya untuk menyampaiakn pesan dan ide dari penulisnya. 

7.5 Anak Tuna Grahita Ringan 

Anak tuna grahita ringan adalah anak yang  mempunyai hambatan dalam 

kemampuan dalam bidang akademik, yang dapat diajari seperti membaca, menulis, 

dan berhitung. Bidang akademiknya setara dengan siswa kelas 5  Sekolah Dasar pada 

umumnya. 

7.6 Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan adalah sebuah proses atau langkah-langkah 

mengembangkan suatu produk baru atau memberikan penyempurnaan kepada produk 

yang sudah ada, supaya produk tersebut memiliki kualitas yang lebih baik dan efektif 

jika di terapkan kepada siswa. 

 


