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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan formal pertama pada sistem 

pendidikan di Indonesia yang memiliki tujuan supaya kemampuan dasar baca, 

tulis, pengetahuan dan keterampilan dasar lainnya menjadi baik dan benar. Hasil 

dari proses belajar mengajar siswa itu bisa saja mencapai prestasi yang 

diharapkan, tetapi bisa saja juga tidak. Hal ini karena daya serap masing-masing 

siswa berbeda dalam menerima pelajaran, ada siswa yang cepat dan ada juga 

siswa yang lambat dalam menerima atau menyerap materi yang telah disampaikan 

oleh guru. Guru harus bisa menerapkan metode atau cara mengajar yang efektif 

sehingga semua siswa dapat memahami dan mengerti dengan baik materi yang 

telah disampaikan oleh guru. 

Pendidikan itu diberikan kepada seluruh manusia tanpa memandang anak, 

baik normal maupun anak yang berkebutuhan khusus. Dengan kata lain, 

pelayanan pendidikan tidak membedakan fisik, emosi, sosial dan intelektual. 

Berkenaan dengan itu, anak berkebutuhan khusus juga memiliki potensi dan 

kemampuan yang masih bisa dikembangkan. Banyak potensi yang dapat di 

kembangkan dari masing-masing individu dari ke kurangan yang mereka miliki, 

seperti istilah mengatakan carilah potensi mereka di balik banyak hambatan 

mereka.  

ABK adalah anak yang memiliki hambatan dalam melaksanakan proses 

pembelajaran disekolah baik dari perilaku, kecerdasan emosional,degradasi 
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mental dan cacat fisik. Salah satu hambatan pada ABK adalah anak dengan 

hambatan intelegensi( Tunagrahita). 

Anak berkebutuhan khusus tunagrahita adalah anak yang memiliki 

karakteristik khusus bila dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. 

Effendi dalam Usti (2013) menyatakan seseorang dikategorikan tunagrahita 

apabila memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya atau dibawah 

normal, sehingga untuk melihat perkembangannya memerlukan bantuan atau 

layanan secara spesifik termasuk dalam pendidikannya. Ingatan dan perhatian 

anak tunagrahita lemah, tidak mampu memperhatikan sesuatu hal dengan serius 

dan lama, perhatian anak tunagrahita akan sering berpindah pada persoalan lain 

dalam waktu sekejap, apalagi dalam hal memperhatikan pelajaran, anak 

tunagrahita cepat merasa bosan. Sehingga dengan demikian pembelajaran yang 

dilakukan pada anak tunagrahita disederhanakan sesuai dengan karateristik yang 

dimiliki siswa. Pembelajaran yang terintegrasi menjadi satu tema menuntut peran 

aktif guru serta siswa untuk mewujudkan pelajaran yang bisa dikatakan berhasil. 

Tetapi kemudian pembelajaran tersebut tidak langsung bisa diterapkan pada anak 

tunagrahita di karenakan siswa tunagrahita memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan anak normal. 

Model pembelajaran tematik pada hakikatnya merupakan suatu sistem  

pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun 

kelompok aktif mencari, menggali, mengeksplorasi dan menemukan konsep serta 

prinsip-prinsip secara holistik, autentik, dan berkesinambungan 

(Rusman,2011:250). Pembelajaran tematik lebih menerapkan pada penerapan 
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konsep belajar sambil melakukan sesuatu (learning by doing). Oleh karena itu, 

guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan 

mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa. Pengalaman belajar yang 

menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran 

lebih efektif. 

Pembelajaran tematik menyediakan keleluasaan dan kedalaman 

implementasi kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat banyak bagi siswa 

untuk memunculkan dinamika dalam pendidikan (Triatno,2011:147). 

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses 

belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh 

pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai 

pengetahuan yang dipelajarinya. 

Diberlakukannya kurikulum tematik pembelajaran menjadi tidak berpusat 

pada guru melainkan pada siswa. Guru hanya menjadi fasilisator ketika siswa 

melakukan proses pembelajaran. Selain harus menyiapkan metode dan bahan ajar 

guru juga harus menyiapkan media dalam proses pembelajaran. Media yang harus 

disiapkan oleh guru harus menarik, efektif dan efisien. Secara teknis media yang 

dikembangkan dalam pembelajaran ABK tidak beda jauh dengan media pada anak 

normal hanya saja media untuk ABK harus disesuaikan dengan pembelajaran 

yang harus disederhanakan dengan keterbatasan jenis ABK.  

Dalam proses belajar mengajar yang berlangsung seorang guru harus 

dituntut lebih kreatif dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar, 

khususnya dalam penggunan media pembelajaran sebagai perantara dalam 
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menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dengan 

penggunaan media di kelas dapat membantu siswa untuk lebih mengembangkan 

tingkat berpikirnya yang lebih aktif dan kreatif. Sedangkan keterbatasan anak 

tunagrahita dalam berpikir abstrak juga menjadi masalah tersendiri dalam belajar. 

Konsekuensinya, diperlukan sebuah media pembelajaran yang dapat membantu 

mereka dalam memahami konsep-konsep tentang benda nyata. Salah satunya 

adalah melalui penggunaan media diorama. Media diorama merupakan sebuah 

pemandangan tiga dimensi mini yang bertujuan untuk menggambarkan 

pemandangan sebenarnya (Sudjana dan Rivai, 2013:170), agar siswa tertarik 

dalam proses pembelajaran dikelas dan lebih memahami komponen yang ada di 

dalam ekosistem. Media diorama ini juga didukung dengan obyek-obyek yang 

tidak monoton, karena terdapat benda-benda tiga dimensi dalam ukuran mini, 

yaitu : hewan-hewanan, pohon-pohonan, dan lain-lain yang dikemas menjadi 

sebuah ekosistem. Hal-hal tersebut  dapat menarik siswa untuk mengikuti 

pembelajaran dan siswa juga lebih memahami komponen ekosistem. 

Berdasarkan dari hasil observasi awal pada tanggal 16 November 2017 

yang dilakukan di SDN Mojorejo 01 Kota Batu pada ABK Tunagrahita kelas 1-6, 

proses belajar mengajar khususnya pada kelas inklusi sudah berlangsung pada 

ruang kelas tersendiri, dengan demikian GPK ( Guru Pendamping Khusus)  bisa 

fokus dalam menyampaikan materi pembelajaran karena konsentrasinya tidak 

terpecah antara siswa ABK dan siswa normal. Proses belajar mengajar pada kelas 

inklusi tentunya berbeda dengan kelas umum. Peneliti menemukan pada RPP 

yang digunakan ada beberapa indikator yang disederhanakan sesuai dengan 
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kebutuhan dan kekurangan siswa tunagrahita. Selain itu metode yang digunakan 

langsung mengarahkan siswa tunagrahita pada kegiatan yang berhubungan dengan 

gerak atau motorik (demonstrasi), guru hanya memberikan sedikit metode 

ceramah di awal dan pada akhir pelajaran guru melakukan tanya jawab. Siswa 

tunagrahita yang cenderung sulit konsentrasi dalam menerima pelajaran tentunya 

dengan segala kekurangan yang mereka miliki. Dalam mata pelajaran Matematika 

siswa tunagrahita mampu memahami konsep hitungan sederhana tetapi dalam 

penerapannya pada benda nyata siswa masih seringkali mengalami kesalahan 

dikarenakan mereka hanya memiliki ingatan jangka pendek. Untuk pelajaran 

Bahasa Indonesia siswa tunagrahita juga mengalami permasalahan yang hampir 

sama dengan pelajaran Matematika. Siswa mengetahui konsep benda tetapi tidak 

mengetahui bentuk nyata dan penamaannya. Selain itu juga kurangnya media 

yang inovatif dan menarik juga berpengaruh terhadap tingkat konsentrasi siswa. 

Hal ini juga membuat siswa kehilangan fokus dalam belajar. Media yang sering 

digunakan yaitu media yang masih sendiri-sendiri dalam setiap mata pelajaran 

bukan media tematik yang diintegrasikan menjadi satu. 

Harapan guru ialah terciptanya media pelajaran yang lengkap dan dapat  

memotivasi siswa dalam belajar, sehingga siswa dapat menerima materi dengan 

baik dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Selain itu media yang 

dikembangkan juga harus sesuai dengan materi yang ada pada Buku Guru. 

Adapun materi yang sesuai dengan media maket lingkungan terdapat pada Buku 

Guru kelas 1 Tema 6 (Lingkungan Sehat, Bersih, dan Asri) Subtema 1 

(Lingkungan Rumahku) Pembelajaraan 5. Materi tersebut sangat sesuai dengan 
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media yang dikembangkan. Karena kembali pada karakter anak tunagrahita yang 

memiliki tingkat kecerdasan yang dibawah rata-rata anak pada umumnya, 

kemudian materi disederhanakan dengan karakter tersebut. Selain itu pada materi 

tersebut terdapat 2 mata pelajaran yang di tematikkan yaitu Matematika dan 

Bahasa Indonesia, di dalam ke dua mata pelajaran tersebut terdapat KD 

(Kompetensi Dasar) yang menjadi kelemahan siswa tunagrahita. Dari media yang 

dikembangkan harapannya siswa tunagrahita dapat meningkatkan hasil 

belajarnya. 

Proses belajar anak sebaiknya diberi kesempatan memanipulasi benda-

benda atau alat perangsang dirancang secara khusus dengan memanfaatkan atau 

menggunakan media pembelajaran. Media dalam  pembelajaran sangatlah penting 

untuk menunjang belajar siswa, dibutuhkan media semenarik mungkin untuk 

meningkatkan semangat belajar siswa. Penggunaan media juga tidak boleh asal 

asal-asalan karena dapat berpengaruh terhdap tujuan dan hasil yang diperoleh. 

Sedangkan guru masih jarang menggunakan media pembelajaran yang dapat 

menarik perhatian siswa, dikarenakan berbagai macam alasan. 

Dimyati dan Mudjiono (2006) menyatakan bahwa peranan guru yang 

penting adalah sebagai pemberi fasilitas belajar yang baik. Jadi berhasil tidaknya 

tujuan pembelajaran juga ditentukan oleh faktor guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran, karena guru dapat secara langsung mempengaruhi, membina, dan 

meningkatkan kecerdasan serta ketrampilan siswa. Untuk itu guru harus mampu 

memilih metode atau media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan konsep-

konsep pelajaran yan disampaikan. Media pembelajaran tersebut mempunyai 
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banyak variasi atau jenis. Peneliti menggunakan media Diorama Pada 

Pembelajaran Tematik Untuk Siswa Tunagrahita. 

Tujuan dari diorama yaitu untuk mengenalkan konsep dari benda yang ada 

di lingkungan sekitar dan menunjukkan bentuk dari benda tersebut. Selain itu 

dengan media ini nantinya siswa akan diajak berlatih menghitung benda secara 

nyata bukan hanya sekedar mengenal konsep hitungan berupa angka. Didalam 

Diorama terebut nantinya akan disimulasikan lingkungan tidak sehat dan siswa 

diminta untuk membersihkan media tersebut.  

Melalui media yang berorientasi pada lingkungan serta terdapat berbagai 

bentuk benda, penampakan alam serta memiliki warna yang menarik. Harapannya 

siswa dapat menerima materi pelajaran dengan baik kemudian hasil belajar siswa 

dapat meningkat sesuai dengan kapasitas yang siswa miliki. Selain itu, media 

diorama juga bertujuan supaya siswa tidak merasa jenuh saat proses belajar 

mengajar berlangsung. Karena media tersebut terdiri dari berbagai benda yang ada 

dilingkungan sehari-hari dan memiliki warna yang bervariasi sehingga dapat 

menarik perhatian siswa. Adapun penelitian yang sudah menggunakan Diorama 

yang dilakukan oleh Yaashinta Ismilasari, Hendratno (2013) dengan judul 

“Penggunaan Media Diorama Untuk Peningkatan Keterampilan Menulis 

Karangan Narasi Pada Siswa Sekolah Dasar - SDN Kebraon II/437 Surabaya”. 

Dalam permasalahan penelitian yang dilakukan oleh Yaashinta Ismilasari, 

Hendratno, penulis menemukan yang ada dalam kegiatan belajar mengajar, dapat 

menyebabkan rendahnya serta menurunnya keterampilan dalam menulis karangan 

narasi adalah minimnya penguasaan kosakata yang disertai dengan kurangnya 
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keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi. Pembelajaran menulis 

karangan narasi dianggap sulit bagi siswa karena pelaksanaan pembelajaran di 

kelas masih monoton, guru belum menerapkan hal-hal baru atau inovasi dalam 

pembelajaran seperti penggunaan media dalam pembelajaran. 

Pada proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh peneliti,  ditemukan 

banyak siswa yang mengalami peningkatan aktivitas belajar dilihat dari aspek 

konsentrasi dan fokus menggunakan media Diorama dalam  mata pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SDN Kebraon II/437 Surabaya. 

Dengan adanya hal ini, untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif dan 

efektif, peneliti mencoba memberikan solusi dengan menggunakan media 

pembelajaran Diorama pada Tema 6 (Lingkungan Sehat, Bersih, dan Asri). 

Penggunaan media yang sesuai dengan konteks dan tujuan pembelajaran 

dapat memberikan kemudahan kepada siswa tunagrahita dalam menyerap 

informasi secara konsep dan bentuk nyatanya. Siswa tunagrahita yang memiliki 

kekurangan dalam perkembangan kognitifnya diharapkan mampu menerima 

materi yang disampaikan dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut, dalam skripsi 

ini peneliti memberi solusi yang dikembangkan dalam judul “Pengembangan 

Media  Diorama Pada Pembelajaran Tematik Untuk Siswa Tunagrahita di SDN 

Mojorejo 01 Kota Batu”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran Diorama pada mata 

pelajaran Tematik untuk siswa tunagrahita ringan di SDN Mojorejo 1 Kota 

Batu? 
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2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran Diorama pada mata pelajaran 

Tematik untuk siswa tunagrahita ringan di SDN Mojorejo 1 Kota Batu? 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

1. Mengembangkan media pembelajaran Diorama pada mata pembelajaran 

Tematik untuk siswa tunagrahita ringan SDN Mojorejo 1 Kota Batu. 

2. Mengembangkan media pembelajaran Diorama yang layak pada 

pembelajaran Tematik untuk siswa tunagrahita ringan SDN Mojorejo 1 

Kota Batu. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Media pembelajaran ini berupa Diorama. Media ini diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan guru dan siswa saat pembelajaran karena media ini 

memiliki karakterisik antara lain: 

1. Konstruk (Tampilan) 

a. Media diorama merupakan media tiga dimensi yang berukuran 80cm x 

60cm. 

b. Media diorama secara fisik dibuat dalam bentuk persegi yang bisa 

dibawa kemana-mana. 

c. Pada proses pembuatan diorama akan menggunakan bahan dasar karton, 

plastik kresek hitam,spon, lem dan cat. 

d. Pada bagian depan diorama akan diberi tulisan yakni nama peneliti. 

Kemudian dibagian belakang akan tampak suasana pegunungan.  

e. Pada bagian tengah media terdapat bentuk miniatur rumah,pohon,mobil. 

 



10 
 

2. Konten (Isi) 

a. Media diorama ini disesuaikan dengan buku Kurikulum Tematik edisi 

revisi 2017 kelas 1 tema 6 (Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri), 

subtema 1 (Lingkungan Rumahku), pembelajaran 3 yang membahas 

tentang lingkungan sehari-hari. Pada pembelajaran 3 terdapat tiga muatan 

mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan PPKn.  

b. Produk diorama juga dilengkapai dengan miniatur rumah, pohon, 

kendaraan, jalan, dsb., serta tulisan sebagai pelengkap dari media 

diorama. 

c. Produk diorama ini disesuaikan dengan materi lingkungan pada buku 

siswa Kurikulum 2013 edisi revisi 2017.  

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan  media pembelajaran  Diorama dilakukan sebagai salah 

satu upaya untuk menunjang tercapainya pembelajaran bagi siswa tunagrahita di 

SDN  Mojorejo 1 Kota Batu. Adapun pentingnya pengembangan media 

pembelajaran Maket Lingkungan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Sebagai media pembelajaran yang dapat mempermudah siswa dalam 

memahami pembelajaran tematik PPKn, Bahasa Indonesia dan Matematika 

pada tema  Lingkungan Sehat, Bersih, dan Asri. Selain itu, media diorama 

dapat membangkitkan minat belajar siswa sehingga hasil belajar siswa dapat 

meningkat dengan baik.  
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2. Bagi Guru 

Memberi bekal pengetahuan, pengalaman, motivasi, berinovasi, dan berkreasi 

dalam mengembangkan media pembelajaran SD/MI sesuai kebutuhan siswa 

yang sesuai dengan KD dan tujuan pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

Dapat memberikan kontribusi bagi SD/MI dalam upaya memperbaiki proses 

belajar mengajar dan mengembangkan media pembelajaran tematik sehingga 

pembelajaran lebih bermakna dan tercapainya tujuan pembelajaran. 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengalaman dan menambah 

pengetahuan bagi peneliti dalam mengembangkan media pembelajaran. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

1. Asumsi 

Pengembangan media ini didasarkan pada beberapa asumsi-asumsi sebagai 

berikut: 

a. Siswa tunagrahita ringan  dengan IQ (51-70) sudah mengenal bilangan 

cacah 1-10. 

b. Siswa tunagrahita ringan dengan IQ (51-70) sudah mampu membaca 

kosakata dalam sebuah kalimat. 

2. Keterbatasan Masalah 

Pengembangan ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu sebagai berikut : 

a. Media ini hanya dirancang untuk pembelajaran siswa tunagrahita 

khususnya pada materi/tema “Lingkungan Sehat, Bersih, dan Asri”. 
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b. Media maket lingkungan ini hanya dapat diterapkan pada anak 

tunagrahita dengan klasifikasi ringan (IQ 51-70). 

c. Media tidak bisa digunakan secara klasikal. 

G. Definisi Operasional 

Definisi istilah yang digunakan agar tidak terjadi pemahaman yang salah. 

Adapun definisi-definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. 

2. Tunagrahita  

Merupakan individu yang memiliki tingkat kecerdasan dibawah normal, 

sehingga untuk melihat perkembangannya memerlukan bantuan atau 

layanan secara spesifik termasuk dalam pendidikannya. 

3. Pembelajaran Tematik  

Pembelajaran Tematik merupakan sebuah model pembelajaran yang 

memiliki keterpaduan antar materi pembelajaran dari berbagai standar 

kompetensi dan kompetensi dasar dari satu atau beberapa mata 

pelajaran. 

4. Media Diorama  

Media diorama yaitu suatu media yang terdiri dari benda-benda yang 

ada pada ligkungan sekitar. Terdapat ekosistem didalamnya seperti 

sungai, hewan dan tumbuhan. Media diorama ini seperti gambar yang 

ada pada buku guru kemudian dituangkan dalam bentuk nyata tetapi 
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dengan ukuran kecil. Media ini digunakan untuk membantu siswa 

dalam melatih fokus, memotivasi siswa dan memecahkan masalah.
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