
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah
Pendidikan sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan yang didirikan agar

siswa  sekolah  dasar  mendapatkan  berbagai  ilmu  pengetahuan  serta  dapat

mengembangkan potensi  dan kemampuan yang dimilikinya  sejak lahir  sebagai

bekal  untuk  melanjutkan  ke  jenjang  pendidikan  berikutnya.Anak  usia  sekolah

dasar  itu  berada  pada  fase  pengembangan  “rasa  mampu”  yang  dimilikinya.

Perasaan mampu ini  dapat  dibangun melalui  kegiatan pembelajaran di  sekolah

dasar  selama  6  tahun  yang  berhubungan  dengan  aspek  kognitif  dan  afektif

(emosional) siswa dalam banyak bidang di jenjang selanjutnya. 
Seperti halnya pernyataan yang termuat dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang

pengelolaan dan penyelenggara pendidikan yang menyatakan bahwa “Pendidikan

dasar  adalah  jenjang pendidikan pada  jalur  pendidikan formal  yang melandasi

jenjang pendidikan menengah, diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk

Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah serta menjadi satu kelanjutan pendidikan

selanjutnya.”Dinyatakan  bahwa  pendidikan  dasar  adalah  pendidikan  yang

melandasi  jenjang pendidikan berikutnya.  Hal  tersebut  merupakan suatu upaya

pemerintah Indonesia dalam membantu menyiapkan generasi penerus bangsa agar

memiliki bekal jasmani dan rohani yang baik untuk melanjutkan proses belajarnya

ke jenjang pendidikan selanjutnya. Kegiatan tersebut dapat diwujudkan 
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dengan  melakukan  kegiatan  pembelajaran  yang  sistemastis  agar  tercapai  hasil

yang diharapkan.
Kegiatan  pembelajaran  yang  dilaksanakan  di  sekolah  dasar  baik  reguler,

inklusi maupun sekolah dasar luar biasa juga harus memberikan pengalaman dan

kesan  yang  berharga  bagi  siswa.  Dalam  hal  tersebut,  pemerintah  Indonesia

berupaya  dengan  cara  membuat  beberapa  penyesuaian-penyesuaian  dalam

kurikulum yang digunakan saat ini yaitu kurikulum tematik 2013, dimana dalam

pelaksanaan  pembelajaran  tematik  dilakukan  beberapa  penyesuaian   pada

kompetensi  dasar  dan  indikator  pencapaian  untuk  anak-anak  yang  mengalami

ketunaan.  Pembelajaran  tematik  sendiri  yaitu  salah  satu  model  pembelajaran

terpadu  yang  menggunakan  tema  untuk  mengaitkan  beberapa  mata  pelajaran

sehingga  dapat  memberikan  pengalaman  bermakna  bagi  peserta  didik.

Pembelajaran  tematik  di  SD  memiliki  beberapa  pengertian  sebagaimana

dicantumkan dalam Kementrian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud), yaitu:

“Pembelajaran  tematik  merupakan  salah  satu  model
pembelajaran  terpadu  yang  menggunakan  tema  untuk  mengaitkan
beberapa  mata  pelajaran  sehingga  dapat  memberikan  pengalaman
bermakna  bagi  peserta  didik.  Pembelajaran  terpadu  didefinisikan
sebagai pembelajaran yang menghubungkan berbagai gagasan, konsep,
keterampilan, sikap, dan nilai, baik antar mata pelajaran maupun dalam
satu  mata  pelajaran.  Pembelajaran  tematik  memberi  penekanan  pada
pemilihan  suatu  tema  yang  spesifik  yang  sesuai  dengan  materi
pelajaran, untuk mengajar satu atau beberapa konsep yang memadukan
berbagai  informasi.”  (Kementrian  Pendidikan  dan  Budaya
(Kemendikbud, 2013).

Terdapat  beberapa  tujuan  dalam  pembelajaran  tematik  di  sekolah  dasar

reguler, sekolah dasar Inklusi dan sekolah dasar luar biasa (SDLB) yang harus

dicapai,  yakni memudahkan peserta  didik dalam melaksanakan pendidikannya,
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menghindari rasa bosan saat belajar dan memiliki keterampilan serta sikap yang

positif.  Sedangkan dari segi ruang lingkupnya, pembelajaran tematik di sekolah

dasar  memiliki  ruang lingkup  yaitu  semua kompetensi  dasar  dari  semua mata

pelajaran kecuali matematika, penjaskes, agama, bahasa inggris dan muatan lokal

yang keseluruhannya dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa (Mohammad Nuh,

2004).

Pada  pelaksanaan  di  lapangan,  pembelajaran  tematik  di  SDLB  harusnya

menerapkan  berbagai  strategi,  model  atau  metode  pembelajaran  yang

mewujudkan suatu inovasi dalam dunia pendidikan sehingga tujuan pembelajaran

tematik dapat tercapai. Namun, siswa di SDLB sangat berbeda jauh dengan siswa

pada umunya karena mereka memiliki beberapa kekurangan atau kelebihan yang

melebihi batas normal. Misalnya Tunagrahita, Tunagrahita yaitu suatu peristiwa

berkurangnya kemampuan seorang anak dalam segi kualitas dirinya, pemahaman-

pemahaman nilain dan norma, serta kemampuan dan respon mentalnyasehingga

membutuhkan perhatian secara khusus dari guru dalam hal penyampaian materi

melalui  berbagai  strategi,  model  atau  metode  pembelajaran  terutama  dalam

pembelajaran tematik dimana seluruh mata pelajaran saling dikaitkan dalam satu

tema tanpa memperlihatkan pemisahan-pemisahan mata pelajaran. 

Sehubungan dengan pernyataan diatas,  bahwa dikaitkannya mata pelajaran

Seni  Budaya  dalam  pembelajaran  tematik  di  SDLB  karena  Seni  Budaya  ini

sangatlah penting dan merupakan wahana pengenalan, pelestarian dan pemersatu

budaya  bangsa  Indonesia  yang  menjadi  identitas  bagi  negara  Indonesia  serta

mencetak generasi Indonesia yang unggul dan berbudaya untuk masa yang akan
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datang. Penanaman Seni Budaya sejak dini penting dilakukan agar budaya dan

kesenian Indonesia dapat terus dilestarikan dan digunakan sebagai alat pemersatu

di negara Indonesia.

Hal tersebut disebabkan karena banyaknya suku, ras dan budaya di Indonesia.

Dalam  upaya  pemerintah  untuk  menanamkan  Seni  Budaya  sejak  dini  yaitu

melalui  sistem pendidikan yang berlangsung,  salah satunya adalah  menjadikan

Seni Budaya sebagai salah satu mata pelajaran wajib yang diintegrasikan dalam

pembelajaran  tematik  di  semua  lembaga  pendidikan,  baik  reguler,  inklusi  dan

tidak  terkecuali  di  SDLB.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  pencapaian  tujuan

pendidikan nasional bahwa pemerintah berupaya untuk mengembangkan semua

komponen  pendidikan  di  Indonesia  yang  termasuk  di  dalamnya  yaitu  Seni

Budaya. Pemerintah berusaha memunculkan pendidikan moral dalam semua mata

pelajaran  yang  diintegrasikan  termasuk  mata  pelajaran  Seni  Budaya  dalam

pembelajaran tematik.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Seni Budaya memiliki beberapa tujuan

yang  penting  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Soedarso  dalam  jurnalnya

yaitu“Tujuan  seni  budaya  adalah  mengembangkan  sensitifitas  dan  kreatifitas,

memberikan  fasilitas  kepada  anak  untuk  dapat  berekspresi  lewat  seni  rupa,

memperlengkapi anak dalam membentuk pribadinya yang sempurna agar dapat

dengan penuh berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat membentuk anak yang

harmonis. (Soedarso 1987:19).

Tujuan pembelajaran tersebut  dapat  dicapai  melalui  kegiatan pembelajaran

yang integrasi,  sistematis  dan  menggunakan perantara yang menarik.  Kegiatan
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pembelajaran tematik dapat dilakukan melalui bantuan media pembelajaran yang

menarik bagi siswa Tunagrahita dan mempermudah guru dalam menyampaikan

informasi sehingga peserta didik Tunagrahita dapat memproses informasi dengan

mudah.  Media  pembelajaran  merupakan  segala  sesuatu  yang  digunakan  dalam

kegiatan  pembelajaran  agar  dapat  merangsang  pikiran,  perasaan,  minat

danperhatian siswa. Sebagaimana AECT yang menyatakan bahwa, 

“Media  adalah  segala  bentuk  dan  saluran  yang  digunakan
orang  untuk  menyalurkan  pesan  atau  informasi.  Penggunaan  media
yang  tepat  mampu  menyampaiakan  informasi  maupun  pesan  yang
disampaikan oleh penyampai  pesan dapat  diterima dengan jelas  oleh
penerima  pesan.  Begitu  juga  ketika  media  digunakan  dalam  proses
pembelajaran  di  kelas,  informasi  yang  disampaikan  guru  sebagai
penyampai  pesan  di  kelas  dapat  diterima  dengan  jelas  oleh  siswa
sebagai penerima pesan di kelas.” (AECT, 2002).

Sesuai dengan pernyataan diatas, pemanfaatan media pembelajaran yang baik

dan memadai,  dapat  merangsang pikiran,  perasaan,  perhatian dan minat  siswa,

terutama siswa Tunagrahita sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan

baik, bersemangat dan menggairahkan. Misalnya pada  materi pengenalan budaya

dan  kesenian  Indonesia  menggunakan  bahasa  lisan  kepada  siswa  Tunagrahita

dapat  dibelajarkan  dengan  menggunakan  model  cultural  and  art  melalui

pemutaran  video  dongeng  yang  menampilkan  beberapa  budaya  dan  kesenian

tradisional Indonesia dengan tampilan, efek suara dan suasana menarik lainnya

yang berbasis PAIKEM GEMBROT yaitu Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif,

Efisien, Menyenangkan, Gembira dan Berbobot serta penuh dengan kasih sayang.



6

Kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran tematik di SDLB yaitu semua

aspek  pembelajaran  baik  aspek  sikap,  pengetahuan  dan  keterampilan  siswa

(Mohammad Nuh, 2004).

Berdasarkan  hasil  analisis  kebutuhan  melalui  kegiatan  observasi

danwawancara secaraterstruktur yang dilakukan pada tanggal 08 November 2017

dengan  salah  satu  guru  kelas  5  di  SDLB  Purworejo  II  Wironini,  beliau

mengungkapkan bahwa di dalam penyelenggaraan pembelajaran yang terjadi di

SDLB Purworejo II, Wironini, kota Pasuruan  yang beralamat di  Jalan Erlangga

No.31,  desa  Wironini,  Purutrejo,  Kecamatan  Purworejo,  Kota  Pasuruan,  Jawa

Timur 67115 terdapat 11 orang siswa yang mengalami permasalahan pada aspek

mentalnya, anak tersebut didiagnosa mengalami kelainan yaitu Tunagrahita yang

diantaranya  1  siswa  diklasifikasi  sebagai  Tunagrahita  sedang  dan  10  siswa

diklasifikasi  sebagai  Tunagrahita  ringan  yang  diketahui  melalui  tes  IQ  serta

asessmen yang dilakukan pihak sekolah pada awal penerimaan siswa baru. 

Kegiatan  tersebut  telah  menemukan  hasil  IQ dari  beberapa  siswa tersebut

berada  dibawah  standar  sehingga  terkadang  hal  tersebut  mengganggu  proses

bagaimana mereka belajar. Hal ini berarti, perbedaan tersebut masih dapat diatasi

dengan berbagai cara pengelolaan kelas yang tepat serta rasa ketulusan dan kasih

sayang  dari  guru,  serta  rasa  empati  yang  menganggap  bahwa semua  anak  itu

memiliki  keistimewaan  dan  kemampuan  belajar  masing-masing  siswa  yang

didiagnosa mengalami Tunagrahita.

Berdasarkan  analisis  kebutuhan  dari  SDLB  Purworejo  II,  Wironini,  kota

Pasuruan tersebut, ditemukan sebuah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ifa
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Arifah pada tahun 2013 dikemukakan kesamaan ciri-ciri bahwa anak Tunagrahita

sering disebut dengan istilah anak Tunagrahita bodoh, tolol, dungu, bebal, lemah

otak,  lemah  ingatan,  lemah  pikiran,  terbelakang  mental,  retardasi  mental,  dan

cacat grahita. Akan tetapi, semua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama

yakni anak yang secara signifikan memiliki kecerdasan dibawah rata-rata anak

pada  umumnya  dengan  disertai  hambatan  dalam  penyesuaian  diri  dengan

lingkungan sekitarnya. Mereka memiliki keterlambatan dalam segala bidang dan

itu  sifatnya  permanen.  Rentang  memori  mereka  pendek  terutama  yang

berhubungan  dengan  akademik,  kurang  dapat  berpikir  abstrak.  Pendapat  yang

dikemukakan tersebut sangat cocok dengan kondisi 11 orang siswa Tunagrahita di

kelas 5 SDLB Purworejo II, Wironini, kota Pasuruan. Siswa-siswi tersebut telah

didiagnosa  dan diasessmen  oleh  pihak  sekolah  sehingga  ditemukan  bahwa IQ

mereka berada di bawah standar IQ pada usia mereka.

Berdasarkan analisis kebutuhan SDLB Purworejo II, Wironini, kota Pasuruan

sebelumnya, kegiatan diagnosa dan asessmen yang dilakukan oleh pihak SDLB

Purworejo II,  Wironini,  kota Pasuruan juga didukung oleh pemanfaatan sarana

dan prasarana yang kurang digunakan dengan baik, padahal jika dilihat dari hasil

analisis  kebutuhan  yang  dilakukan  dengan  kegiatan  observasi  lanjutan  yang

dilakukan pada tanggal 18 November 2017 di SDLB Purworejo II, Wironini sudah

disediakan laptop, proyektor, LCD dan speaker (pengeras suara) yang kualitasnya

masih terjaga di ruang TU. Namun, kelemahannya yaitu sebagian guru yang sudah

lanjut usia masih sangat bergantung pada buku teks yang digunakan, guru juga

masih  menggunakan  media  pembelajaran  umum  seperti  kartu  abjad,  puzzle

gambar, balok-balok angka, kartu gambar,  pop up rumah adat, dan terapi melalui
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cermin. Guru belum terlalu sering menggunakan media pembelajaran berbasis IT

dan video selama mengajar. Padahal siswa Tunagrahita juga sangat membutuhkan

sesuatu  yang menghilangkan rasa  bosan,  suntuk dan rasa ngantuk saat  belajar

melalui  bahasa  lisan  terutama  dalam  hal  pengenalan  budaya  dan  kesenian

Indonesia. 

Sebelumnya di SDLB Purworejo II, Wironini, kota Pasuruan tersebut belum

pernah dilakukan sebuah pengembangan media pembelajaran tentang seni budaya

berbasis  video dongeng sehingga sangat  perlu dilakukan pengembangan media

yang  dilaksanakan  melalui  penelitian  yang  berjudul “Pengembangan  Media

Pembelajaran  Video  Dongeng  Interaktif  (Cultural  And  Art)  Pada  Siswa

Tunagrahita Ringan SDLB Purworejo II, Wironini, Kota Pasuruan”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan  masalah  yang  dijumpai  pada  penelitian  dana  pengembangan  ini

antara lain:

1. Bagaimana Pengembangan Media Pembelajaran Video Dongeng Interaktif

(Cultural  And Art)  Pada  Siswa Tunagrahita  Ringan SDLB Purworejo II,

Wironini, Kota Pasuruan?
2. Bagaimana kevalidan  media  pembelajaran  video  dongeng interaktif  pada

pembelajaran  cultural  and  art  untuk  siswa  Tunagrahita  ringan  SDLB

Purworejo II, Wironini, Kota Pasuruan ?
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C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan

Tujuan  dilaksanakannya  penelitian  dan  pengembangan  ini  yaitu  sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui  bagaimana Pengembangan Media  Pembelajaran  Video

Dongeng  Interaktif  (Cultural  And  Art)  Pada  Siswa  Tunagrahita  Ringan

SDLB Purworejo II, Wironini, Kota Pasuruan.
2. Untuk  mengetahui  bagaimana  kevalidan  media  video  dongeng  interaktif

pada  pembelajaran cultural and art untuk siswa Tunagrahita ringan SDLB

Purworejo II, Wironini, Kota Pasuruan .

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan
Media pembelajaran video dongeng interaktif adalah media berbasis IT yang

dibuat menggunakan aplikasi software komputer yang bernama Adobe Flash. Isi

dari  video  dongeng  yang  dibuat  berasal  dari  gambar  tokoh  drama  yang

menggambarkan  suasana  beberapa  daerah  Indonesia,  khususnya  daerah  pulau

Jawa.Seni budaya daerah seperti tarian adat,alat musik tradisional, pakaian adat,

dan rumah adat beserta keterangan tulisannya yang disusun sesuai dengan alur

cerita yang telah disusun dengan ditambahkan back sound yang menarik dengan

efek  musik  didalamnya  yang  tentunya  berhubungan  dengan  kompetensi  yang

harus  dicapai.   Video  tersebut  juga  didukung  dengan  jumlah  titik  fokus  yang

digunakan dalam setiap plot yaitu 3 hingga 5 titik fokus serta durasi yang tidak

terlalu panjang sehingga siswa Tunagrahita dapat lebih fokus dalam menyimak

dongeng.
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Video  dongeng  interaktif  ini  dapat  ditayangkan  melalui  aplikasi  pemutar

video  bawaan  dari  laptop atau  personal  computer yang  digunakan  dalam

pembelajaran,  melalui  proyektor  dan  LCDserta  dilengkapi  dengan  speaker

(pengeras suara) yang telah disediakan di sekolah. Pada awal penayangannya guru

dapat  memberikan  instruksi  pada  siswa  Tunagrahita  bahwasanya  siswa  harus

menyimak dongeng yang ditampilkan, mencermati gambar-gambar penting, serta

pemberian ucapan selamat menyaksikan kepada siswa. Pada akhir penanyangan

guru  dapat  kembali  memberikan  intruksi  yang  bertujuan  untuk  mengingatkan

kembali tugas yang harus dilakukan oleh siswa dan dijawab oleh siswa sehingga

guru disini berperan sebagai fasilitator dan melanjutkan instruksi pada video yang

telah  ditayangkan serta  memberikan penguatan  materi.  Selanjutnya  guru dapat

mengamati dan membimbing setiap kegiatan siswa Tunagrahita dengan fokus.
Penggambaran terhadap media pembelajaran video dongeng interaktif dalam

pembelajaran  Cultural  and  Art yang  dirancang  oleh  peneliti  dijelaskan  secara

terperinci  oleh  peneliti  dalam  sebuah  buku  panduan  penggunaan  media

pembelajaran  video  interaktif.  Buku  tersebut  memuat  tata  cara  dan  panduan

penggunaan  media  pembelajaran  video  interaktif  dalam  pembelajaran  secara

langsung.  Hal  tersebut  bertujuan untuk mempermudah guru dan pihak sekolah

pada saat menggunakan media pembelajaran video interaktif ini setelah penelitian

dilakukan hingga selesai.

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan
Penelitian  pengembangan  adalah  proses  atau  langkah-langkah  untuk

mengembangkan sesuatu produk baru untuk digunakan di sekolah yang bertujuan

agar  mendapatkan  pembelajaran  yang  efektif  dan  lebih  bermakna  serta

membuahkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya.
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Sehubungan  dengan  ketergantungan  guru  mengajar  dengan  mengandalkan

modul  dan  pada  buku  teks  yang  digunakan  serta  masih  terlalu  sering

digunakannya media pembelajaran yang umum seperti kartu abjad, balok-balok

kotak, kartu gambar, dan terapi melalui cermin sehingga guru belum terlalu sering

menggunakan  media  pembelajaran  berbasis  IT  dan  video  selama  mengajar

diSDLB yang menjadi subyek penelitian, maka sangat penting untuk dilakukan

pengembangan media  pembelajaran yang dilaksanakan melalui  penelitian  yang

berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Video Dongeng Interaktif (Cultural

And Art)  Pada Siswa Tunagrahita Ringan SDLB Purworejo II,  Wironini,  Kota

Pasuruan”.

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian Pengembangan
1. Asumsi Penelitian Pengembangan

Media  pembelajaran  video  dongeng  interaktif  yaitu  sebuah  video  yang

menampilkan  dongeng  yang  bercerita  melalui  backsound dilengkapi  dengan

gambar yang menggambarkan tokoh dan kondisi lingkungan yang terjadi dalam

cerita serta terdapat efek suara yang turut melengkapi dongeng yang ditampilkan.

Video ini juga berisi sejumlah instruksi atau tugas yang dapat dijawab oleh siswa

Tunagrahita.
Sehubungan  dengan  media  pembelajaran  viedo  dongeng  interaktif  yang

termasuk  kedalam  sebuah  teknologi  merupakan  suatu  perluasan  dari  konsep

media,  dimana teknologi  bukan sekedar  benda,  alat,  bahan,  atau perkakas saja

tetapi termuat juga didalamnya yaitu aspek sikap, moral, seni dan interaksi sosial

yang berhubungan dengan penerapan dari ilmu pengetahuan yang telah dipelajari

selama ini.
2. Keterbatasan Penelitian Pengembangan
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Sehubungan hal yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti telah menetapkan

batasan-batasan pada penelitian pengembangan yang dilakukan, diantaranya yaitu

pada poin-poin sebagai berikut:
a. Penelitian pengembangan ini berupa pembuatan produk media pembelajaran

berbentuk  video  yaitu  video  dongeng  interaktif  Cultural  and  Art yang

disesuaikan dengan materi siswa SDLB kelas V.
b. Subyek penelitian ini yaitu 10 orang siswa-siswi kelas V Tunagrahita ringan

SDLB Purworejo II di Wironini , peneliti memilih kelas V karena di SDLB

Purworejo II,  Wironini hanya di kelas V terdapat siswa-sisiwi Tunagrahita

ringan  yang  paling  banyak  diantara  semua  kelas  sehingga  lebih  efektif

dilakukan penelitian.
c. Pada penelitian ini peneliti hanya fokus kepada materi pokok tentang unsur-

unsur seni dan budaya daerah Indonesia yaitu daerah pulau Jawa.
d. Konsep materi yang akan diajarkan yaitu SBdP tentang bercerita secara lisan

tentang unsur-unsur budaya daerah menggunakan bahasa daerah dan Bahasa

Indonesia  yaitu  tentang  petunjuk secara  lisan,  yaitu  suatu  urutan  kegiatan

yang harus dilakukan oleh seseorang yang disampaikan melalui lisan.
e. Dongeng  yang  ditampilkan  pada  media  pembelajaran  video  dongeng

interaktif  yang  dikembangkan  yaitu  dongeng  karya  penulis  sendiri  yang

berjudul “Aku Tahu Seni Budaya Jawa!”.
f. Tokoh dongeng yang akan ditampilkan untuk menyampaikan informasi pada

video dongeng interaktif  antara lain adalah  Kuki (si pemuda Jawa Timur),

Jimin (si gadis Jawa Barat), Tata (si gadis Jawa Tengah), dan Ibu guru.

G. Definisi Operasional
Guna  menghindari  adanya  kesalahan  penafsiran  pada  penelitian  dan

pengembangan ini, maka diberikan beberapa definisi tentang istilah-istilah yang

digunakan dalam, antara lain yaitu:
1. Pembelajaran Tematik
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Pembelajaran  tematik  adalah  salah  satu  bentuk  inovasi  model

pembelajaran  terpadu  yang  menggunakan  sistem  jaringan  tema  untuk

mengaitkan beberapa mata pelajaran.
2. Media Pembelajaran

Media pembelajaran adalah segala sesuatu atau perantara yang digunakan

dalam kegiatan pembelajaran agar dapat merangsang pikiran, perasaan, minat

dan perhatian siswa sehingga proses interaksi  komunikasi  antara guru dan

siswa dapat berlangsung secara tepat dan cepat.
3. Tunagrahita

Anak Tunagrahita adalah anak yang secara memiliki kecerdasan dibawah

rata-rata anak pada umumnya dengan disertai hambatan dalam penyesuaian

diri dengan lingkungan sekitarnya. 

4. Tunagrahita Ringan
Tunagrahita ringan yaitu anak yang mempunyai tingkat kecerdasan IQ

mereka berkisar  50-70. Mereka lebih mudah dalam hal  penyesuaian sosial

maupun bergaul dengan anak normal yang lainnya. 
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