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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Pembelajaran Tematik

a. Pengertian Pembelajaran Tematik

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang baru mempunyai arah dan 

paradigma yang berbeda dibandingkan kurikulum-kurikulum sebelumnya, yakni 

kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004 dan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006. Dalam kurikulumum 2004 (KBK) sistem 

penilaian kurikulum sangat berkaitan erat dengan teori. Teori yang berhubungan 

dengan kurikulum dijelaskan lewat teori pendidikan. Sukmadinata (dalam 

Sudrajat, 2008) mengemukakan empat teori pendidikan yang berhubungan dengan 

kurikulum, yaitu: (1) pendidikan klasik; (2) pendidikan pribadi; (3) teknologi 

pendidikan dan (4) teori pendidikan interaksional. Setiap kurikulum akan 

mencerminkan teori pendidikan yang digunakan. Evaluasi merupakan menjadi 

bagian terpenting dari teori pendidikan. 

Beberapa ahli yang memberikan pengertian tentang pembelajaran tematik, 

diantaranya adalah menurut T.Raka Joni dalam (Trianto, 2009:81) yang 

mengartikan pembelajaran tematik sebagai suatu sistem pembelajaran yang 

memungkinkan siswa baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, 

menggali dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, 

bermakna dan otentik. Istilah pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model 

pembelajaran yang memiliki keterpaduan sehingga ada keterkaitan antar mata 
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pelajaran sehingga siswa memliki penglaman yang bermakna (Depdiknas, 

2006:5). 

Menurut Permendikbud No 57 tahun 2014 pendekatan yang terintegrasi 

dari beberapa kompetensi yang ada pada mata pelajaran kedalam tema merupakan 

pembelajaran tematik terpadu. Menurut Poerwadarminta (dalam Majid, 2014:80) 

tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. 

Tema merajut makna berbagai konsep dasar sehingga peserta didik tidak belajar 

konsep dasar secara parsial. Dengan demikian pembelajarannya memberikan 

makna yang utuh kepada peserta didik seperti tercermin pada berbagai tema yang 

tersedia. Pembelajaran ini menggunakan pendekatan antar mata pelajaran yang 

dipadukan. Beberapa mata pelajaran dicari konsep, sikap, dan ketrampilan yang 

tumpang tindih dipadukan menjadi satu. Kegiatan guru pertama menyeleksi 

konsep, nilai-nilai dan ketrampilan yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain 

dari berbagai mata pelajaran. Keuntungan model pembelajaran ini bagi peserta 

didik adalah lebih mudah mengaitkan materi pembelajaran dari berbagai mata 

pelajaran. Model inilah yang dikembangkan sebagai pembelajaran tematik terpadu 

di kurikulum 2013. 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa (Majid 2014: 80). 

Keterpaduan pembelajaran dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek 

kurikulum, dan aspek belajar mengajar (Majid, 2014:86). Sesuai dengan arahan 

Permendikbud No.22 tahun 2016 tentang standar proses sekolah dasar dan 
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menengah (dalam BSNP, 2009:1), bahwa proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan hendaknya diselenggarakan secara interaktif, insipratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik. Oleh karena itu, melalui proses pembelajaran 

yang interaktif, insipratif, dan menyenangkan, siswa diharapkan dapat 

memperoleh proses pembelajaran yang bermakna dalam rangka mengembangkan 

potensinya.   

Pada pelaksanaan kurikulum 2013, pembelajaran untuk tingkat SD/MI 

sederajat melaksanakan pembelajaran tematik terpadu. Sebagaimana tercantum 

dalam salinan lampiran Permendikbud No. 65 tahun 2013 tentang standar proses 

bahwa pembelajaran tematik terpadu di SD/MI/SDLB/Paket A disesuaikan 

dengan tingkat perkembangan siswa. 

Jadi, pembelajaran tematik terpadu pada dasarnya adalah pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. 

b. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Suatu pembelajaran dapat dikatakan sebagai pembelajaran tematik terpadu 

apabila memiliki karakteristik-karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut 

menurut Majid (2014:90) sebagai berikut: 

(1)berpusat pada siswa, (2)memberikan pengalaman langsung, 

(3)pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, (4)menyajikan 
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konsep dari berbagai mata pelajaran, (5)bersifat fleksibel, 

(6)menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan.  

Karakteristik pembelajaran diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran tematik memiliki banyak karakteristik. Pertama, berpusat kepada 

siswa yaitu pembelajaran tematik lebih banyak menempatkan siswa sebagai 

subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Kedua, 

memberikan pegalaman langsung, dengan memberikan pengalaman langsung, 

siswa dihadapkan dengan sesuatu yang nyata (konkret) sebagai dasar untuk 

memahami hal-hal yang abstrak. Ketiga, pemisahan antara mata pelajaran tidak 

begitu jelas yaitu fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema 

yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa.  

Keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran yaitu siswa 

mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Kelima, bersifat fleksibel 

yaitu guru dapat mengaitkan beberapa mata pelajaran lainnya. Keenam, 

menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan yaitu siswa 

dapat belajar sambil bermain dan dapat menciptkan suasana kelas yang 

menyenangkan. Pembelajaran tematik juga mengadopsi prinsip pembelajaran 

PAIKEM, yaitu pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan. 

Pembelajaran tematik di dalamnya memuat Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD) yang disusun dengan melakukan pemetaan kompetensi 

dasar. Menurut Majid (2014:97) untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh 

dari semua kompetensi dasar dan indikator yang diambil dari beberapa mata 

pelajaran yang dijadikan tema perlu dilaksanakan pemetaan kompetensi dasar.  
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Tabel 0.1. Kompetensi Inti Pembelajaran Tematik 

No Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 

membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya,dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam 

karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan 

yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

Sumber: Buku tematik terpadu kurikulum 2013 edisi revisi 2016 

Kompetensi dasar yang termuat pada tema 6 kelas I dijelaskan dalam tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 0.2. Kompetensi Dasar Tema 6 

No. Mata Pelajaran Kompetensi Dasar 

1.  Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan  

 

1.2    Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut 

dalam kehidupan sehari-hari di rumah 

2.2    Melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan 

sehari-hari di rumah 
3.2    Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam 

kehidupan sehari-hari dirumah 
4.2    Menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang 

berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 

2.  Bahasa Indonesia  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8    Merinci ungkapan penyampaian terima kasih, 

permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, 
ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk 

kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang 

santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu 

dengan kosakata bahasa daerah. 

4.8    Mempraktikkan ungkapan penyampaian terima 

kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian 

pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan 

petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan 

bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang 

dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. 

3.  Matematika  

 

3.4    Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan 

pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan 
cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari 

serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. 

4.4  Menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang  

berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan 

bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai 

dengan 99. 

4.  Seni Budaya dan 
Prakarya (SBdP) 

3.2   Mengenali elemen musik melalui lagu. 
4.2   Menirukan elemen musik melalui lagu. 
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No. Mata Pelajaran Kompetensi Dasar 

5.  Pendidikan Jasmani, 

Olahraga, dan Kesehatan  

 

3.5    Memahami berbagai gerak dominan (bertumpu, 

bergantung, keseimbangan, berpindah/lokomotor, 

tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat) 

dalam aktivitas senam lantai. 

4.5    Mempraktikkan berbagai gerak dominan (bertumpu, 

bergantung, keseimbangan, berpindah/lokomotor, 

tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat) 

dalam aktivitas senam lantai. 

Sumber: Buku tematik terpadu kurikulum 2013 edisi revisi 2016 

 

Tema 6 lingkungan bersih, sehat dan asri memuat 4 subtema diantaranya 

adalah : 

1. Subtema 1 (Lingkungan Rumahku) 

2. Subtema 2 ( Lingkungan Sekitar Rumahku) 

3. Subtema 3 ( Lingkungan Sekolahku) 

Subtema 4 (Bekerja Sama Menjaga Kebersihan dan Kesehatan 

Lingkungan) 

Subtema yang digunakan pada penelitian ini adalah subtema 1 

pembelajaran 5. Adapun mata pelajaran yang termuat pada tema 6 subtema 1 

pembelajaran 5 diantaranya adalah Bahasa Indonesia, dan Matematika. 

Kompetensi dasar pada setiap muatan mata pelajaran pada pembelajaran 5 

dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel 0.3. Kompetensi Dasar Subtema 1 pembelajaran 5 

 Mata pelajaran  Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia 

3.8   Merinci ungkapan penyampaian terima kasih, 
permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, 

pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang 

lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara 

lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata 

bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikkan ungkapan terima kasih, permintaan 

maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, 

pemberitahuan, perintah, dan petunjuk dengan bahasa 

yang santun kepada orang lain secara lisan dan tulis. 
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 Mata pelajaran  Kompetensi Dasar 

Matematika 

3.4   Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan 

pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah 

sampai dengan 99 dalam kehidupan seharihari serta 
mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. 

4.4 Menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan 

bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai 

dengan 99. 

Sumber: Buku tematik terpadu kurikulum 2013 edisi revisi 2016 

Tabel diatas merupakan Kompetensi Dasar yang digunakan secara umum 

untuk siswa normal maupun berkebutuhan khusus. Nantinya dari Kompetensi 

Dasar tersebut akan disusun indikator yang sesuai dengan kapasitas berfikir anak 

tunagrahita ringan kelas 1-6, dikarenakan anak tunagrahita  ringan kelas 1-6 

memiliki pola pikir yang hampir sama. Adapun indikator yang sesuai dengan 

Kompetensi Dasar diatas adalah sebagai berikut: 

Tabel 0.4. Indikator 

Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator 

Bahasa Indonesia 

3.8 Merinci ungkapan penyampaian 

terima kasih, permintaan maaf, 
tolong, dan pemberian pujian, 

ajakan, pemberitahuan, perintah, 

dan petunjuk kepada orang lain 

dengan menggunakan bahasa 

yang santun secara lisan dan 

tulisan yang dapat dibantu dengan 

kosakata bahasa daerah. 

 
4.8   Mempraktikkan ungkapan terima 

kasih, permintaan maaf, tolong, 

dan pemberian pujian, ajakan, 
pemberitahuan, perintah, dan 

petunjuk dengan bahasa yang 

santun kepada orang lain secara 

lisan dan tulis. 

 3.8.1  Menemukan 

ungkapan perintah 
larangan 

membuang sampah 

disungai dengan 

menggunakan 

media.  

 

 

 

4.8.1   Membaca ungkapan 

kalimat perintah 

dengan ejaan ang 

baik dan benar. 
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Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Indikator 

Matematika 

3.4    Menjelaskan dan melakukan 

penjumlahan dan pengurangan 

bilangan yang melibatkan 

bilangan cacah sampai dengan 99 

dalam kehidupan seharihari serta 

mengaitkan penjumlahan dan 

pengurangan. 

 

4.4  Menyelesaikan masalah kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan 

penjumlahan dan pengurangan 

bilangan yang melibatkan 
bilangan cacah sampai dengan 

99. 

3.4.1   Menyebutkan 

bilangan cacah 1-

10. 

3.4.2   Menghafal bilangan 

cacah 1-10. 

 

 

 

4.4.1   Menghitung 

penjumlahan 

bilangan cacah 1-

10. 
4.4.2   Menghitung 

pengurangan 

bilangan cacah 1-

10. 

 

Sumber: Buku tematik terpadu kurikulum 2013 edisi revisi 2016 

 

Tabel diatas merupakan hasil dari dari modifikasi kompetensi dasar 

menjadi indikator yang lebih sederhana dan  sesuai dengan taraf berfikir anak tuna 

grahita ringan dari kelas 1-6. 

c. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik memiliki beberapa keuntungan bagi guru menurut 

Trianto (2010: 89-90) adalah sebagai berikut: 

a) Materi pelajaran tidak dibatasi oleh jam pelajaran, melainkan dapat 

dilanjutkan sepanjang hari, mencangkup berbagai mata pelajaran. 

b) Hubungan antar mata pelajaran dan topik dapat diajarkan secara logis 

dan alami. 

c) Dapat ditunjukkan bahwa belajar merupakan kegiatan yang kontinu, 

tidak terbatas pada buku paket, jam pelajaran, atau bahkan empat 

dinding kelas. Guru dapat membantu siswa memperluas kesempatan 

belajar keberbagai aspek kehidupan. 
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d) Guru bebas membantu siswa melihat masalah, situasi, atau topik dari 

berbagai berbagai sudut pandang. 

e) Pengembangan masyarakat belajar terfasilitasi. Penekanan pada 

kompetisi bisa dikurangi dan diganti dengan kerja sama dan kolaborasi. 

Sedangkan keuntungan pembelajaran tematik bagi siswa diantaranya 

sebagai berikut: 

a) Dapat lebih memfokuskan diri pada proses belajar, daripada hasil 

belajar. 

b) Menghilangkan batas semu antar bagian kurikulum dan menyediakan 

pendekatan proses belajar yang integrative. 

c) Menyediakan kurikulum yang berpusat pada siswa yang dikaitkan 

dengan minat, kebutuhan, dan kecerdasan; mereka didorong untuk 

membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab pada keberhasilan 

belajar. 

d) Merangsang penemuan dan penyelidikan mandiri di dalam dan di luar 

kelas. 

e) Membantu siswa membangun hubungan antar konsep dan ide, sehingga 

meningkatkan apresiasi dan pemahaman. 

Jadi kelebihan yang dimiliki, pembelajaran tematik juga memiliki 

keterbatasan, terutama dalam pelaksanaannya, yaitu pada perencanaan dan 

pelaksanaan evaluasi yang lebih banyak menuntut guru untuk melakukan evaluasi 

proses, dan tidak hanya evaluasi dampak pembelajaran langsung saja. 
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d. Tujuan Pembelajaran Tematik 

Tujuan pembelajaran tematik menurut Sutirjo (2004: 23) adalah sebagai 

berikut: 

a) Pengalaman dan kegiatan belajar yang relevan dengan tingkat 

perkembangan  dan kebutuhan anak 

b) Menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan anak hasil 

belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna 

c) Mengembangkan keterampilan berfikir anak sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi dan menumbuhkan keterampilan sosial 

dalam bekerja sama, toleransi, komunikasi, serta tanggap terhadap 

gagasan orang lain. 

d) Pembelajaran tematik dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar menjadi lebih bermaknsa dan utuh. 

e) Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik perlu mempertimbangkan 

beberpa hal antara lain alokasi waktu setiap tema, memperhitungkan 

banyak dan sedikitnya bahan yang ada di lingkungan. 

f) Memilih tema yang terdekat dengan anak dan aktual. 

g) Lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai daripada 

tema. 

e. Ruang Lingkup  Pembelajaran Tematik 

Ruang lingkup pembelajaran tematik meliputi seluruh mata pelajaran inti 

pada Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah yaitu meliputi; Pendidikan Agama, 

Bahasa Indonesia, Matematika, Sains, Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan 
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Kewarganegaraan, Seni Budaya dan Keterampilan, serta Pendidikan Jasmani, 

Olahraga, dan Kesehatan. 

f. Langkah-Langkah Pembelajaran Tematik 

Menurut Kemendikbud dalam Bahan Ajar Pembelajaran Tematik Terpadu 

(2013: 8-9) langkah-langkah pembelajaran tematik terpadu adalah sebagai berikut: 

a) Invitasi/apersepsi 

Pada tahap ini guru melakukan brainstorming dan menghasilkan 

kemungkinan topik untuk penyelidikan. Topik dapat bersifat umum 

atau khusus, tetapi harus mampu menimbulkan minat siswa dan 

memberikan wilayah yang cukup untuk penyelidikan. Apersepsi dalam 

kehidupan dapat dilakukan, yaitu dengan mengaitkan peristiwa yang 

telah diketahui siswa dengan materi yang akan dibahas. Dengan 

demikian, tampak adanya kesinambungan pengetahuan karena diawali 

dari hal-hal yang telah diketahui siswa sebelumnya dan ditekankan pada 

keadaan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari (kontekstual). 

b) Eksplorasi 

Pada tahap ini siswa di bawah bimbingan guru mengidentifikasi topic 

penyelidikan. Pengumpulan data dan informasi selengkap-lengkapnya 

tentang materi dapat dilakukan dengan bertanya (wawancara), 

mengamati, membaca, mengidentifikasi, serta menganalisis (menalar) 

dari sumber-sumber langsung (tokoh, obyek yang diamati) atau sumber 

tidak langsung misalnya buku, Koran, atau sumber-sumber lainnya. 

c) Mengusulkan penjelasan/solusi 
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Pada tahap ini seluruh informasi, temuan, sintesa yang telah 

dikembangkan dalam proses penyelidikan dibahas dengan teman secara 

berpasangan ataupun dalam kelompok kecil. Saling 

mengkomunikasikan hasil temuan, menguji hipotesis kemudian 

melaporkan atau menyajikannya di depan kelas untuk menggambarkan 

temuan setelah pembahasan. Pada tahap ini adalah tahap proses 

pembentukan konsep yang dapat dilakukan melalui berbagai 

pendekatan dan metode. Misalnya pendekatan keterampilan proses, life 

skill, demonstrasi, eksperimen, diskusi kelompok, bermain peran dan 

lain-lain. 

d) Mengambil tindakan 

Berdasarkan temuan yang dilaporkan siswa menindaklanjuti dengan 

menyusun simpulan serta penerapan dari temuan-temuannya. Hal ini 

bertujuan untuk mengungkap pengetahuan dan penguasaan dan 

penguasaan siswa terhadap materi dapat dilakukan melalui evaluasi. 

Evaluasi merupakan suatu bentuk pengukuran atau penilaian terhadap 

suatu hasil yang telah dicapai. Evaluasi meliputi: 

1) Pemahaman konsep dan prinsip sains dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Penerapan konsep dan keterampilan sains dalam kehidupan sehari-

hari. 

3) Penggunaan proses ilmiah dalam pemecahan masalah. 

4) Pembuatan keputusan yang didasarkan pada konsep-konsep ilmiah. 

e) Penilaian pembelajaran tematik menggunakan lima domain, yaitu: 



26 
 

 
 

1) Konsep, meliputi penguasaan konsep dasar, fakta, dan generalisasi. 

2) Proses, penggunaan proses ilmiah dalam menemukan konsep pada 

saat penyelidikan (eksplorasi) 

3) Aplikasi, penggunaan konsep dan proses dalam situasi yang baru 

atau dalam kehidupan. 

4) Kreativitas, pengembangan kuantitas dan kualitas pertanyaan, 

penjelasan, dan tes untuk memvalidasi penjelasan secara personal. 

5) Sikap, mengembangkan sikap positif. 

Jadi kesimpulannya kesimpulannya dalam beberapa langkah yang ada 

dalam pembelajaran tematik tidak terlepas dari Kompetensi Inti dan Kompetensi 

Dasar yang telah di tetapkan dalam silabus.  

2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

 Menurut istilah kata media berasal dari bahasa latin “medius” yang 

memiliki arti dalam bentuk jamak, perantara atau pengantar. Menurut Gerlach dan 

Ely dalam (Arsyad, 2010:3) menyatakan bahwa media merupakan suatu 

pemahaman yang terpenting bagi manusia, materi atau kejadian yang dapat 

membangun atau merangsang pemikiran siswa dalam pengetahuan, keterampilan 

dan sikap. Menurut Daryanto (2012:4) media pembelajaran merupakan bentuk 

jamak dari kata medium. Medium dapat didefinisikan sebagai perantara atau 

pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima, namun kita 

membatasi pada media pendidikan saja yakni media yang digunakan sebagai alat 

dan bahan kegiatan pembelajaran. 
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Menurut Munadi (2008:7) mendefinisikan bahwa media pembelajaran 

dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan 

menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan 

belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara 

efisien dan efektif. Menurut Arsyad (2010:3) menyimpulkan bahwa: Associatoin 

Of Education dan Communication Technologi (AECT) memberi batasan tentang 

media sehingga segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan atau informasi. Disamping sebagai sistem penyampaian pesan atau 

pengantar, media yang sering diganti dengan kata mediator menurut Fleming 

adalah penyebab atau yang turut campur tangan dalam dua pihak 

mendamaikannya. Dengan istilah mediator media menunjukkan fungsi atau peran 

dari media, yaitu mengatur hubungna yang efektif antara dua pihak utama dalam 

proses belajar siswa dan pelajaran. Selain itu media pembelajaran adalah segala 

perangsang dan alat yang disediakan guru untuk mendorong siswa belajar cepat, 

tepat, mudah, benar dan tidak terjadi verbalisme (Hanafiah, 2009:59). 

Dari pendapat-pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa media 

adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai perantara atau penghubung untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima melalui alat indra, sehingga dapat 

meransang pikiran, perasaan, dan minat serta perhatian siswa yang digunakan 

dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan. 
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b. Fungsi Media Pembelajaran 

  Menurut Kemp dan Dayton dalam (Arsyad, 2010:19) fungsi utama 

apabila media itu digunakan untuk perorangan, kelompok, atau kelompok 

pendengar yang besar jumlahnya, yaitu: 

a) Memotivasi minat atau tindakan. Hasil yang diharapkan adalah 

melahirkan minat dan merangsang para siswa atau pendengar untuk 

bertindak dengan tujuan mempengaruhi sikap, nilai dan emosi. b) 

Menyajikan informasi dengan tujuan media pembelajaran dapat digunakan 

dalam rangka penyajian informasi dihadapan sekelompok siswa. c) 

Memberi intruksi dengan tujuan intruksi dimana informasi yang terdapat 

dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam benak atau mental 

maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat 

terjadi. 

 

Media digunakan untuk membantu kinerja fungsi guru, yaitu fungsi dalam 

memberikan informasi atau isi pelajaran. Menurut Basuki dan Farida (2001:14) 

media dapat memberikan informasi yang lebih baik: 1) Media mampu 

memperlihatkan gerakan cepat yang sulit diamati dengan cermat oleh mata biasa, 

2) Media dapat memperbesar benda-benda kecil yang tidak dapat dilihat oleh 

mata, 3) Memberikan penjelasan di kelas atas objek yang sangat besar, 4) 

Memperjelas objek yang terlalu kompleks dengan menggunakan diagram atau 

model yang disederhanakan, 5) Media dapat menyajikan suatu proses atau 

pengalaman hidup yang utuh. 

Pada dasarnya fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai sumber 

belajar. Fungsi-fungsi yang lain merupakan hasil pertimbangan pada kajian ciri-

ciri umum yang dimilikinya, bahasa yang dipakai menyampaikan pesan dan 

dampak atau efek yang ditimbulkannya (Munadi, 2008:36). 
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Berdasarkan fungsi media di atas menunjukkan bahwa media sangat 

diperlukan dalam proses belajar mengajar dari yang bersifat sederhana sampai 

canggih. Penggunaan media dan multimedia akan sangat memperlancar proses 

belajar mengajar dan merangsang semangat belajar siswa yang akhirnya akan 

mengoptimalkan pola pikir siswa. Pemilihan media juga harus memperhatikan 

kemampuan pengadaan media yakni berkaitan dengan biaya yang harus 

dikeluarkan dan waktu yang harus dihabiskan dengan media yang sedang 

digunakan. Oleh sebab itu pemilihan media hendaknya disesuaikan dengan tujuan, 

kemampuan, kepraktisan, ketepatgunaan dan keefektifan waktu yang digunakan. 

c. Macam-macam Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat berupa media alamiah dan media buatan. Media 

alamiah adalah media pembelajaran langsung, misalnya yang berupa lingkungan 

keluarga, pasar, alam, lingkungan sekolah, dan sebagainya. Sedangkan media 

buatan adalah media yang dibuat oleh guru, percetakan, pabrik dan lain-lain. 

Misalnya surat kabar, majalah, media elektronik, computer dan sebagainya. 

Media dalam proses pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 

kelompok besar, yakni media audio, media visual, media audio visual, dan 

multimedia (Munadi, 2008: 55-57) sebagai berikut: 

a) Media audio adalah media yang hanya melibatkan indra pendengaran dan 

hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata. b) Media visual 

adalah media yang hanya melibatkan indera penglihatan. c) Media audio 

visual adalah media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan 

sekaligus dalam satu proses. d) Multimedia adalah media yang melibatkan 

berbagai indera dalam sebuah proses pembelajaran. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa macam-macam 

media itu terbagi menjadi 4. Selanjutnya guru ditekankan untuk mengembangkan 

kreatifitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa serta 

meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya 

meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran melalui media 

pembelajaran. 

d. Pemilihan Media Pembelajaran 

Pemilihan media apabila dilihat dari kesiapan pengadaannya menurut 

Sadiman (2010:83) mengelompokkan media ke dalam dua jenis, yaitu: 

a. Media yang langsung digunakan (media by untilization) yang merupakan 

komoditi perdagangan yang terdapat dipasaran luas dalam keadaan siap 

pakai. Media ini memiliki keunggulan yaitu hemat dan waktu, tenaga dan 

biaya untuk pengadaanya, tetapi kekurangan dari media jadi yaitu kecilnya 

kemungkinan untuk mendapatkan media jadi yang dapat sepenuhnya sesuai 

dengan tujuan atau tujuan pembelajaran. 

b. Media rancang (media by desine) merupakan media yang dirancang dan 

dipersiapkan secara khusus untuk maksud dan tujuan pembelajaran tertentu. 

Sedangkan menurut Arsyad Azhar (2010:71) pemilihan media sebaiknya 

mempertimbangkan: 

a) Kemampuan mengakomodasikan penyajian stimulus yang tepat (visual, 

dan/ atau audio). 

b) Kemampuan mengakomodasikan respon siswa yang tepat (tertulis, audio, 

dan/ atau kegiatan fisik). 
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c) Kemampuan mengakomodasikan umpan balik. 

d) Pemilihan media utama dan media sekunder untuk penyajian informasi atau 

stimulus dan untuk latihan tes. 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemilihan media 

pembelajaran perlu mempertimbangan karakteristik anak, tujuan yang ingin 

dicapai, kemampuan guru, ketersediaan media, jenis rangsangan belajar yang 

diinginkan, situasi dan kondisi setempat, luasnya jangkauan yang ingin dilayani 

dan kebaruan dari media yang digunakan. 

e. Diorama  

1. Pengertian Media Diorama 

Diorama merupakan miniatur pemandangan yang memiliki bentuk 3 

dimensi yang didalamnya  dapat memperagakan sebuah kejadian atau fenomena 

yang menggabarkan sebuah aktivitas (Munadi, 2008: 109). Diorama memiliki  

miniatur benda-benda didalamnya, adapun benda-benda yang ada dalam diorama 

yaitu berupa orang-orangan, pohon-pohonan, rumah-rumahan dan lain sebagainya 

sehingga itu tampak menyerupai lingkungan yang sebenarnya tetapi dalam bentuk 

mini. 

Pengertian lainnya, diorama adalah sebuah pemandangan tiga dimensi 

mini yang bertujuan untuk menggambarkan pemandangan sebenarnya (Sudjana 

dan Rivai, 2010: 170). Diorama biasanya terdiri atas bentukbentuk sosok atau 

objek-objek yang ditempatkan di pentas yang berlatar belakang lukisan yang 

disesuaikan dengan penyajian. Diorama sebagai media pengajaran terutama 

berguna untuk mata pelajaran ilmu bumi, ilmu hayat, sejarah bahkan dapat 
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diusahakan pula untuk berbagai macam mata pelajaran. Sudjana dan Rivai (2010: 

206), menyatakan bahwa diorama merupakan sebuah model khusus yang dapat 

digunakan untuk menciptakan suasana lingkungan tertentu, salah satu contohnya 

yaitu boneka, merupakan variasi bentuk model yang diperuntukkan bagi 

pertunjukan lakon-lakon dramatisasi. Penggunaan benda nyata (real life materials) 

di dalam proses belajar mengajar terutama bertujuan untuk memperkenalkan suatu 

unit pelajaran tertentu, proses kerja suatu objek studi tertentu, atau bagian-bagian 

serta spek-aspek lain yang diperlukan. Bentuk diorama terdiri dari bagian depan 

yang berisikan pemandangan dengan realita dan model, dan latar belakang yang 

dibuat agar memberikan efek seperti nyata. 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan diorama merupakan bahan ajar 

tiga dimensi untuk memudahkan siswa tunagrahita dalam mengatasi kekurangan 

yang mereka miliki yaitu kesulitan dalam menerapkan konsep berhitung dalam 

mata pelajaran matematika, penamaan benda dalam pelajaran bahasa indonesia 

serta dapat melatih fokus mereka. Karena media diorama memberikan gambaran 

nyata benda yang ada pada lingkungan sehingga memudahkan siswa untuk 

menerapkan konsep kedalam benda nyata tersebut. 

2. Desain Media Diorama 

Diorama didesain secara fisik berbentuk persegi yang berukuran 80cm x 

60 cm dan berdasarkan gambar yang ada di buku tematik siswa edisi revisi 2017 

yang digunakan guru sebagai media pembelajaran. Diorama terdiri dari 

pengintegrasikan tiga mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia dan Matematika 

yang sesuai dengan buku Kurikulum 2013 edisi revisi 2017 kelas I  sekolah dasar 
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Sedangkan cakupan materi yang terdapat di setiap mata pelajaran yaitu sebagai 

berikut:  

Pertama, mata pelajaran Bahasa Indonesia. KD 3.8 Merinci ungkapan 

penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, 

ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain dengan 

menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu 

dengan kosakata bahasadaerah 4.8 Mempraktikkan ungkapan penyampaian terima 

kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, 

perintah, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang 

santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu kosakata bahasa daerah dengan. 

Kedua, mata pelajaran matematika KD 3.4 Menjelaskan dan melakukan 

penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai 

dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan 

pengurangan. 4.4 Menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah 

sampai dengan. 

Diorama  terbuat dari bahan dasar berupa spon bekas. Diorama terbagi 

menjadi dua bagian yakni tampak bagian depan dan tampak bagian belakang. 

Pada bagian depan media terdapat nama media, nama pengembang media, logo 

UMM dan serta terdapat miniatur rumah. Sedangkan pada bagian belakang 

terdapat miniatur jalan, miniatur rumah serta nampak pemandangan sungai dan 

pegunungan. 
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Berdasarkan desain diorama diatas, bahwa diorama merupakan media tiga 

dimensi yang secara fisik berbentuk persegi dengan ukuran 80cm x 60cm yang 

menggambarkan suasana lingkungan pegunungan.  

3. Pembelajaran Inklusi 

Pendidikan inklusi (inclusive education) merupakan salah satu model 

dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak tunagrahita. Ini merupakan bagian 

dari gagasan atau pemikiran mainstreaming dalam pendidikan khusus (special 

education). Pendidikan inklusi adalah suatu ideologi, sistem dan atau strategi 

dalam penyelenggaraan pendidikan, di mana anak-anak berkebutuhan khusus 

memperoleh layanan pendidikan dalam lingkungan belajar yang sama bersama 

anak-anak lainnya, secara bermutu dan sesuai dengan kebutuhannya. 

Berdasarkan pasal 1 peraturan menteri pendidikan nasional RI Nomor 70 

Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang memiliki 

kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa sebagaimana 

dikutip ole Sunaryo, disebutkan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem 

penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta 

didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat 

istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembeajaran dalam satu lingkungan 

pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. 

4. ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) 

a) Pengertian ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) 

Anak Berkebutuhan khusus adalah mereka yang karena suatu hal khusus 

membutuhkan pelayanan pendidikan khusus, agar potensinya dapat berkembang 
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secara optimal. Konsep anak berkebutuhan khusus (children With Special Needs) 

memiliki makna dan lingkup yang lebih luas dibandingkan dengna konsep anak 

luar biasa (Dedy Kustawan, 2012: 23). Anak Berkebutuhan Khusus merupakan 

mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara maupun permanen sehingga 

membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih intens (Mohammad, 2013: 138). 

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan istilah lain untuk menggantikan 

kata “Anak Luar Biasa” yang menandakan adanya kelainan khusus. Kata “Anak 

Berkebutuhan Khusus” digunakan untuk memperhalus konotasi makna dari anak 

penyandang cacat.  

Anak Berkebutuhan Khusus mempunyai karakteristik yang berbeda antara 

satu dan lainnya (Delphie, 2006: 1). Anak berkebutuhan khusus memerlukan 

suatu metode pembelajaran yang sifatnya khusus. Suatu pola gerak yang 

bervariasi, diyakini dapat meningkatkan potensi peserta didik dengan kebutuhan 

khusus dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pembentukan fisik, 

emosi, sosialisasi, dan daya nalar (Delphie, 2006: 3). Hallahan, dkk (2009: 8) 

berpendapat bahwa Peserta Didik Berkebutuhan khusus merupakan siapapun yang 

membutuhkan pendidikan khusus dan layanan yang sesuai untuk memaksimalkan 

potensi kemanusiaan yang dimilikinya. Konsep dasar yang terkait Peserta Didik 

Berkebutuhan Khusus memiliki dua hal yang penting, (1) perbedaan karakteristik 

dan (2) membutuhkan pendidikan khusus (Hallahan, dkk, 2009: 8). Dalam konsep 

ini Hallahan menggunakan istilah peserta didik (learner) karena lebih berorientasi 

pada pembelajaran.. 
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Jadi, Anak Berkebutuhan Khusus merupakan anak yang memiliki 

perbedaan  karakteristik dalam kemampuan melihat, mendengar, berfikir dan 

beradaptasi, fisik dan kesehatan, emosi dan sosial, belajar spesifik, autistik, atau 

keberbakatan, yang berdampak pada kebutuhan khusus dalam bidang pendidikan 

dan pelayanan berkaitan pendidikan. Pemberian layanan tersebut dapat 

diselenggarakan dalam pendidikan khusus atau pendidikan inklusif. 

b) Macam-macam ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) 

1) Gangguan penglihatan 

2) Gangguan pendengaran 

3) Gangguan intelektual dan perkembangan 

4) Gangguan fisik dan kesehatan 

5) Gangguan emosi dan perilaku 

6) Anak berkesulitan belajar 

7) Anak autis 

8) Anak berbakat 

5. Anak Tuna Tunagrahita 

a. Pengertian anak tuna grahita 

Menurut Grossman (1983:11) anak tunagrahita adalah anak yang secara 

umum mempunyai  tingkat kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Selain itu 

juga mengalami hambatan terhadap perilaku adaptif selama masa perkembangan 

hidupnya dari 0 tahun hingga 18 tahun. Sedangkan menurut M. Ramadhan 

(2013:14) anak tuna grahita adalah anak yang memiliki gangguan mental-

intelektual. Anak tuna grahita cenderung memiliki intelegensi di bawah rata-rata 
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anak normal pada umumnya. Disertai dengan ketidakmampuan dalam perilaku 

adaptif yang muncul dalam masa perkembangannya. Menurut Aphroditta M 

(2013:45) tuna grahita adalah individu yang mempunyai intelegensi signifikan 

berada dibawah rata-rata dan mempunyai ketidak mampuan beradaptasi perilaku 

yang muncul pada masa perkembangannya. 

Dari pernyataan para ahli dapat disimpulkan bahwasannya Anak tuna 

grahita adalah anak yang memiliki kelemahan dalam berfikir dan bernalar. 

Akibatnya dari kelemahannya tersebut anak tuna grahita mempunyai kemampuan 

belajar dan beradaptasi social dibawah rata-rata anak normal pada umumnya. 

Meskipun mereka tergolong anak berkebutuhan khusus, mereka juga berhak 

mendapatkan pendidikan yang nantinya akan membantu anak tersebut untuk 

mengembangkan akademik dan tumbuh kembangnya anak tuna grahita. Dengan 

mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya anak tersebut 

nantinya anak bisa lebih mandiri dan bisa mengurus dirinya sendiri tanpa 

pertolongan orang lain. 

b. Pengelompokan anak tuna grahita 

Pengelompokan anak tuna grahita menurut America Association on 

Mental Retardation dalam buku M. Ramadhan (2013:14) adalah 1). Educable, 2). 

Trainable, 3). Custodian.  

Penjelasan lebih detail terkait pengelompokan anak tuna grahita tersebut 

dapat dilihat pada paparan berikut ini: 

1. Educable 
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Anak pada kelompok ini masih mempunyai kemampuan dalam bidang 

akademiknya, yang dimana setara dengan kemampuan anak regular pada kelas 5 

Sekolah Dasar.   

2. Trainable 

Mempunyai kemampuan dalam mengurus diri sendiri, pertahanan diri, dan 

penyesuaian social. Anak tuna grahita dalam pengelompokan ini sangat terbatas 

kemampuannya untuk pendidikan dalam bidang akademik. 

3. Custodial  

Anak tuna grahita pada kelompok ini dengan pemberian latihan khusus 

secara terus menerus, dapat melatih anak tentang dasar-dasar cara menolong diri 

sendiri dan kemampuan yang bersifat komunikatif. Hal ini biasanya memerlukan 

pengawasan dan dukungan secara terus menerus. 

Sedangkan pengelompokan anak tunagrahita menurut Novan Ardy Wiyani 

(2014:102) adalah 1). Anak tuna grahita ringan, 2). Anak tuna grahita sedang, 3). 

Anak tuna grahita parah. Penjelasan lebih detail terkait pengelompokan anak tuna 

grahita tersebut dapat dilihat pada paparan berikut ini: 

a) Anak tuna grahita ringan 

Anak tuna grahita ringan adalah anak yang mampu didik meskipun hasilnya 

tidak maksimal. Anak tersebut dapat didik dalam bidang akademiknya 

seperti membaca, menulis, mengeja, dan berhitung, dapat menyusaikan diri 

dan tidak bergantung pada orang lain, dapat memiliki keterampilan 

sederhana untuk kepentingan kerja dikemudian hari. 

b) Anak tuna grahita sedang 

Anak tuna grahita sedang adalah anak yang memiliki kisaran IQ 54-40. 

Mereka memiliki kisaran IQ dibawah anak tuna grahita ringan sehingga 

tidak mungkin mampu mengikuti program yang diperuntukkan bagi anak 

tuna grahita ringan. Beberapa kemampuan yang perlu diajarkan pada 

anaktuna grahita sedang yaitu anak belajar mengurus diri sendiri, misalnya 
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makan, memakai pakaian, mandi, tidur, dan lainya. Anak juga dapat diajark 

an dengan penyesuaian diri dilingkungan rumah dan sekitarnya. Juga dapat 

mempelajari kegunaan ekonomi dirumah atau dilembaga khusus. 

c) Anak tuna grahita parah 

Anak tuna grahita parah adalah anak yang memiliki kisaran IQ 24-0. 

Mereka memiliki IQ yang sangat rendah sehingga ia tidak mampu mengurus 

dirinya sendiri atau bersosialisasi. Mereka membutuhkan orang lain untuk 

mengurus dirinya. Jadi anak tuna grahita parah ini memerlukan perawatan 

sepenuhnya sepanjang hidupnya karena mereka tidak bisa melakukan 

kegiatan sehari-hari secara mandiri. 

c. Karakteristik anak tuna grahita 

Karakteristik anak tuna grahita menurut James D (M. Ramadhan, 2013:15) 

adalah 1). Intelektual, 2). Sosial, 3). Fungsi mental, 4). Dorongan dan emosi, 5). 

Kemampuan dalam berbahasa. Penjelasan lebih detail terkait pengelompokan 

anak tuna grahita tersebut dapat dilihat pada paparan berikut ini: 

1) Intelektual  

a) Pencampaian tingkat kecerdasan anak tuna grahita di bawah rata-rata 

dengan anak pada normal pada usianya yang sama. 

b) Tingkat perkembangan kecerdasannya sanagat terbatas 

c) Dalam kegiatan belajar setidaknya dibutuhkan kemampuan untuk 

mengingat, memahami, serta mampu mencari hubugan sebab akibat. 

d) Jika anakdapat menemukan strategi dalam belajar maka ia dapat belajar 

dengan efisien dan efektif. 

e) Anak tuna grahita mengalami kesulita berfikir secara abstrak sehingga 

mempelajari sesuatu harus bersifat kongkret. 
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f) Lemahnya ingatan jangka pendek, nalar hingga kesukaran dalam 

mengembangkan ide. 

g) Sulit mempelajari hal-hal yang baru. 

h) Cepat lupa apa yang telah dipelajari jika tidak latihan terus menerus. 

2) Sosial 

a) Kemampuan dalam bidang social anak tuna grahita tergolong lambat 

jika dibandingkan dengan anak normal seusianya. 

b) Tingkah laku dan interaksi sosialnya tidak lazim, sulit baginya untuk 

member perhatian bagi teman bermainnya. 

c) Memerlukan bantuan orang lain 

d) Kemandiriian kurang sehingga ketika dewasa kepentingannya yang 

berkaitan dengan dirinya sendiri sangat tergantung dengan bantuan 

orang lain. 

3) Fungsi mental 

a) Biasanya anak tuna grahita mengalami kesulitan memusaltkan 

perhatian. 

b) Jangkau perhatiannya sangat sempit dan mudah beralih. 

c) Memiliki kesukaran mengungkapkan kembali suatu ingatan. 

d) Pelupa 

e) Turang tangguh dalam menghadapi tugas 

f) Kurang mampu membuat asosiasi serta sukar membuat kreasi baru. 

4) Dorongan dan emosi 

a) Dalam keadaan lapar dan haus tidak menunjukan tanda-tandanya. 
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b) Kehidupan emosinya lemah 

c) Dorongan biologisnya dapat berkembang 

d) Anak tuna grahita berat dan sangat berat hampir tidak memperlihatkan 

dorongan untuk  mempertahankan diri. 

e) Anak tuna grahita ringan mempunyai kehidupan emosi yang hampir 

sama dengan anak normal tetapi kurang kaya, kurang kuat, kurang 

beragam, kurang mampu menghayati perasaan bangga, tanggung jawab 

dan hak sosial. 

5) Kemampuan dalam berbahasa 

a) Gangguan dalam berbicara 

b) Kesulitan memahami sintaks penggunaan bahasa tersebut 

c) Kesulitan mengartikulasi (pengucapan kata) bunyi bahasa dengan tepat. 

d) Kemampuan berbahasanya rendah (kesulitan memahami dan mengerti 

penggunaan kosa kata). 

d. Faktor penyebab tuna grahita 

Adapun penyebab terjadinya anak tuna grahita yaitu: 1) Penyebab pre-

natal, 2) Penyebab perinatal, 3) Penyebab post-natal. Penyebab pre-natal 

disebabkan dalam kandungan biasanya bisa terjadi dikarenakan kelainan 

kromosom, infeksi, kelainan metabolic, dan intosikda. Sedangkan kelainan 

penyebab perinatal adalah kelainan yang disebabkan factor prematuritas. Jika bayi 

saat lahir mengalami berat badan yang rendah, kemungkinan besar sangat banyak 

kelainnan yang dialaminya seperti fisik maupun mental. Yang ketiga penyebab 

post-natal, factor post-natal ini disebabkan karena trauma, infeksi, dan kejang juga 
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dapat menyebabkan kerusakan pada otak yang nantinya akan menimbulkan tuna 

grahita. 

Menurut Mohammad Efendi (2006:91) bahwa sebab terjadinya tuna 

grahita adalah faktor yang dibawa sejak lahir (factor endogen) dan faktor dari luar 

seperti penyakit atau keadaan lainnya (factor eksogen). Faktor endogen adalah 

faktor ketidaksempurnaan psikologis dalam memindahkan gen, sedangkan faktor 

eksogen yaitu faktor yang terjadi akibat perubahan patologis dari perkembangan 

normal. 

Dari sisi perkembangan dan pertumbuhan, penyeban tuna grahita menurut 

Devenport yang dikutip Mohammad Efendi (2006:91) dapat di rinci sebagai 

berikut: 

1. Kelainan atau keturunan yang timbul pada benih plasma 

2. Kelainan atau keturunan yang dihasilkan selama penyuburan telur 

3. Kelainan atau keturnan yang diakibtkan dengan implantasi 

4. Kelainan atau keturunan yang timbul dari embrio 

5. Kelainan atau keturunan yang timbul dalam janin 

6. Kelainan atau keturunan yang timbul luka ketika kelahitan 

7. Kelainan atau keturunan yang timbul pada masa bayi atau masa 

kanak-kanak. 

e. Pembelajaran untuk Anak Tuna Grahita 

Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus membutuhkan layanan 

tersendiri, karena setiap individu memiliki kekurangan masing- masing, 

khususnya dengan anak yang memiliki hambatan perkembangannya. 
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Perkembangan mengacu pada suatu kondisi tertentu dengan adanya 

perkembangan intelegensi dan fungsi adaptif, yang dimana menunjukan berbagai 

khasus yang berbeda-beda. Khasus bisa disebabkan karena kerusakan otak, 

keabnormalan genetic, kemunduran fungsi otak pada masa kanak-kanak usia dini. 

Menurut Bandi Delphie (2006:54) program atau rancangan pembelajaran untuk 

anak tuna grahita memerlukan bentuk-bentuk media pembelajaran yang sesuai 

dengan keberadaan siswa yang bersangkutan, dan belum menemukan cara yang 

cocok untuk meningkatkan kemampuan kognisi sekaligus kemampuan siswa yang 

bersangkutan. 

Rancangan pembelajaran individual ini untuk mengatasi kesulitan-

kesulitan untuk anak berkebutuhan khusus. maka dari itu, perlunya program 

pembelajaran dengan intervensi guru secara khusus yang disesuaikan dengan 

kelemahan/kekuangan siswa dengan penyandang anak berkebutuhan khusus. 

Media pembelajaran yang dibuat juga harus disesuaikan dengan karakteristik anak 

berkebutuhan khusus dengan catatan media cocok dengan permasalahan yang ada 

pada anak. Pembuatan media pembelajaran harus bersifat kongkrit, supaya anak 

lebih paham mengenaipembelajaran yang diajarkan.  

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian pertama dari Yaashinta Ismilasari dan Hendratno (2013) dengan 

judul skripsi Penggunaan Media Diorama Untuk Peningkatan Keterampilan 

Menulis Karangan Narasi Pada Siswa Sekolah Dasar. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hasil belajar siswa menulis karangan narasi dengan 

menggunakan media diorama.Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 
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ini adalah media terdahulu mengembangkan media diorama untuk meningkatkan 

ketrampilan menulis narasi sedangkan peneliti sekarang mengembangkan media 

diorama untuk menerapkan konsep hitungan berdasarkan konsep yang benar dan 

untuk melatih siswa belajar mengeja kosakata menjadi sebuah kata yang benar. 

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengembangkan media diorama. 

Penelitian kedua Ani Iswandari ( 2017) dengan judul Efektivitas Media 

Diorama Dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Siswa Autis Kelas VI. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas media diorama dalam 

meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa autis kelas VI di Sekolah Khusus 

Autis Bina Anggita Yogyakarta. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

ini adalah cakupan materi pada penelitian terdahulu terbatas sampai mata 

pelajaran IPA sedangkan penelitian cakuan materinya yaitu Matematika, PPKn, 

dan Bahasa Indonesia dan subjek yang diteliti juga berbeda yaitu siswa Autis dan 

Tunagrahita. Persamaan  adalah sama-sama mengembangkan media diorama.  

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah penelitian yang ilmiah yang akan dilakukan oleh 

peneliti terhadapa penelitian yang akan dilakukannya. Kerangka pikir akan 

memberikan landasan yang kuat terhadap topic yang dipilih sesuai dengan 

permasalahan yang ada. Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut.   
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Gambar 0.1 Kerangka Pikir 

Analisis Kebutuhan: 

1. Guru belum memaksimalkan penggunaan media dalam proses pembelajaran tematik di 

kelas yang mengakibatkan kurangnya antusias siswa dalam proses pembelajaran di kelas.   

2. Pada pembelajaran tema 6 subtema 1 membutuhkan media pembelajaran yang konkret.  

3. Guru belum pernah mengembangkan media diorama. 

Pengembangan Media 

“Pengembangan Media Diorama Pada Pembelajaran Tematik 

Untuk Siswa Tunagrahita” 

Validasi  Media : 

1. Ahli Media  

2. Ahli Materi 

3. Ahli Pembelajaran ABK 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Nyata 

 

Kondisi dilapangan pada anak 

tuna grahita ringan adalah 

kurangnya disiplin dan kurang 

motivasi untuk belajar, 

kurangnya memahami materi 
yang dipelajarinya sehingga 

harus dijelaskan secara 

berulang-ulang, dan lemah 

dalam menerapkan konsep 
hitungan dalam benda nyata. 

 

Teori yang mendukung 

Jean Piaget (1988:44) menyatakan bahwa salah satu dasar 

proses mental menuju kepada pertumbuhan intelektual 

adalah dengan permainan, sebab anakanak tidak akan 

merasa menghadapi kesukaran apabila diajak dalam 

bentuk permainan karena permainan memiliki beberapa 

kelebihan. Kelebihan dari permaianan diantaranya 

permainan dirancang untuk bisa menjadikan 

konsepkonsep yang abstrak menjadi konsep konkrit, dapat 

dimengerti dan menyenangkan, bisa menarik perhatian 
anak, memberi motivasi untuk belajar, dan membantu 

ingatan anak terhadap pelajaran yang diberikan. 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengembangkan media diorama yang valid, 

efektif, dan menarik pada pembelajaran tematik tema 

6 subtema 1 kelas 1 anak tunagrahita. 

Langkah Metode Reseach And Development (R and D) 

Potensi Masalah           Pengumpulan Data          Desain Produk          Validasi Desain        

              Revisi Desain             Uji coba Produk         Revisi Produk 
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