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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pengembangan Media 

2.1.1.1 Pengembangan 

Pengembangan adalah serangkaian usaha atau upaya untuk 

menghasilkan sebuah produk atau rancangan yang berguna untuk memberikan 

solusi dari masalah yang ada (Irfandi, 2015:63). Menurut Ardhana (2002:7) 

dalam Irfandi, pengembangan adalah pemakaian secara sistematik 

pengetahuan ilmiah yang nantinya mengarah ke hasil produksi, produk, bahan, 

metode, dan lain sebagainya (Irfandi, 2015:63). Sujadi (2003:164) dalam 

Alfianika Penelitian dan Pengembangan yang biasa dikenal dengan Research 

and Development (R&D) merupakan bentuk pengembangan yang bisa dengan 

menyempurnakan produk yang sudah ada atau dengan menghasilkan produk 

yang belum ada sehingga nantinya akan dapat menambah variasi serta dapat 

dipertanggung jawabkan (Alfianika, 2016:159). 

Menurut Sugiyono (2009:297) dalam Sutarti pengembangan adalah 

usaha mengembangkan menggunakan sebuah metode dengan hasil akhir 

menghasilkan suatu produk tertentu yang akan dilanjut dengan menguji 

kefektifan dari produk yang dihasilkan (Sutarti, 2017:5). Berdasarkan beberapa 

pemaparan diatas dapat disimpulkan pengembangan merupakan usaha baik 

menciptakan maupun menyempurnakan produk yang berguna untuk 
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memecahkan suatu masalah-masalah yang ada sehingga proses kegiatan 

belajar berjalan maksimal. 

Menurut Seels and Richey dalam Sutarti pengembangan adalah tahapan 

yang berkesinambungan yang wajib memenuhi kriteria validasi, praktis, dan 

efektivitas dari produk (Sutarti, 2017:6). Menurut Brog and Gell dalam 

Alfianika pengembangan atau Research and Development adalah upaya 

maupun cara untuk menambah variasi produk yang digunakan dalam 

pendidikan dan pembelajaran serta memvalidasikannya (Alfianika, 2016:160). 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tentang pengembangan dapat diambil 

kesimpulan bahwa penelitian pengembangan merupakan suatu usaha sadar 

yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan menyempurnakan 

maupun menciptakan produk yang baru. 

2.1.1.2 Media   

Menurut Arif S. Sadiman dkk dalam TIM Dosen PAI SITIT 

Muhammadiyah asal kata media dari bahasa latin dan  kata medium dari bentuk 

jamak. Berarti pengantar apabila media diartikan secara harfiah. Media 

merupakan segala sesuatu yang ditempuh agar dapat membantu mengirimkan 

pesan dari pemberi pesan ke penerima pesan sehingga proses belajar terjadi 

dengan merangsang daya pikir, minat, perhatian (TIM Dosen PAI SITIT 

Muhammadiyah, 2016:96). Media Pembelajaran merupakan bagian integral 

dari proses pendidikan. Keberhasilan pendidikan dapat ditentukan dari 

beberapa faktor dimana faktor penting utamanya terdapat dalam media 

pembelajaran (Sadiman, 2009:6). Berdasarkan beberapa pendapat apara ahli 

tentang media dapat diambil kesimpulan bahwa alat untuk memudahkan 
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penyampaian materi dalam suatu proses kegiatan belajar mengajar adalah 

media. 

Menurut Arsyad definisi media yaitu sebuah alat yang digunakan dalam 

proses pembelajaran yang memiliki umpan balik keuntungan dan kemudahan 

yang baik yaitu dari segi guru dan dari segi siswa. Media pembelajaran adalah 

merupakan informasi yang memiliki pesan-pesan pengajaran (Barus, 2015:18). 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas tentang media dapat diambil kesimpulan 

alat bantu yang berisi informasi penting diamana terdapat tujuan memudahkan 

peserta didik memahami materi dan menambah daya tarik peserta didik 

terhadap pembelajaran disebut media. 

Menurut Heinicih (1993) dalam Susilana media merupakan sarana 

komunikasi contohnya seperti film, televisi, diagram, komputer dan instruktur 

(Susilana, 2009:6). Menurut Schramm (1982) dalam Susilana media 

merupakan teknologi yang memiliki pesan misalkan buku, video, slide dan 

sebagainya (Susilana, 2009:6). Menurut Gagne dalam Irfandi media adalah 

serangkaian informasi yang mampu merangsang rasa ingin untuk melakukan 

kegiatan belajar (Irfandi, 2015 :65). NEA (National Education Assosiation) 

dalam Irfandi menyatakan media merupakan alat komunikasi secara verbal 

ataupun non verbal beserta peralatanya (Irfandi, :65). Menurut Bouve dalam 

Simamora media adalah suatu sarana yang untuk menyampaikan suatu pesan 

(Simamora, 2009:65). Dari beberapa pemaparan definisi media dapat 

disimpulkan media adalah suatu sarana baik visual, audiovisual dan konkret 

yang berfungsi menyampaikan informasi. 
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2.1.1.3 Jenis-Jenis media 

Dalam proses kegiatan belajar mengajar ada bermacam-macam media 

yang dapat dimanfaatkan diantaranya ada : 

a. Media grafis diantaranya ada: foto, gambar, poster, bagan, diagram, 

komik, grafik , dan lain-lain. 

b. Media tiga dimensi diantaranya ada: media model penampang, model 

susun, model kerja, mock-up,  diorama. 

c. Media proyeksi diantaranya ada: slide, film, film strip, OHP penggunaan 

lingkungan. 

d. Penggunaan media lingkungan sebagai media pengajaran. 

e. Media berbantuan komputer.  

Seels dan Glagow sebagaimana dikutip dalam Arsyad jenis dan 

pengelompokkan media pembelajaran berdasar sifat media pada tabel 2.1 berikut 

ini: 

No. Nama Media Ragamnya 

1. Media Tradisional 

a. Visual diam yang diproyeksikan: 

1. Slide 

2. Film strips 

3. Proyeksi opaque (tak-tembus pandang), 

4. Proyeksi Overhead 

b. Visual yang tidak diproyeksikan: 

1. Gambar, poster 

2. Foto 

3. Diagram, charts dan grafik 

4. Papan info, papan bulu dan pameran 

c. Audio 

1. Rekaman piringan 

2. Pita kaset,  

3. Cartridege, 

4.  Reel, 

d. Penyajian multimedia: 

1. Multi-image 

2. Tape (Slide plus suara)  

 Media Mutakhir 

Visual dinamis yang diproyeksikan: 

1. Film 

2. Televisi 

3. Video  

3. Cetak 1. Buku teks 
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2. Modul 

3. Teks terpogram 

4. Workbook 

5. Majalah berkala, ilmiah, 

6. Hand-out (lembar lepas) 

4. Permainan 

1. Simulasi 

2. Teka-teki 

3. Permainan papan 

5. Realita 

1. Peta, boneka (manipulatif) 

2. Model 

3. Contoh (specimen), 

Sumber dikutip dalam : Arsyad, 2013:35-37. 

 Menurut Sadiman dikutip dalam Barus memuat beberapa pengelompokkan 

media dari beberapa pendapat pakar pendidikan pada tabel 2.2 yaitu diantaranya: 

No. Nama Ahli Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

1. Rudy Bretz 

1. Media audio visual gerak 

2. Media visual diam  

3. Media audio 

4. Media cetak 

5. Media audio semi-gerak 

6. Media semi gerak 

7. Media audio visual diam 

2. Briggs 

1. Film bingkai 

2. Objek 

3. Model 

4. Media cetak 

5. Pembelajaran terprogram 

6. Rekaman audio 

7. Televisi 

8. Papan tulis 

9. Film rangkai 

10. Suara langsung 

11. Media transparansi 

12. Gambar 

13. Film 

3. Gagne 

1. Komunikasi lisan 

2. Gambar gerak 

3. Mesin belajar 

4. Gambar diam 

5. Film bersuara 

6. Benda untuk didemonstrasikan 

7. Media cetak 

Sumber dikutip dari: Sadiman, 2010:20-23. 
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Menurut Saifuddin jenis-jenis media pembelajaran ada 6 diantaranya ada: 

1. Media Visualisasi 

Media visualisasi merupakan media yang berhubungan dengan indera 

penglihatan yang dapat dilihat dan dapat menyalurkan pesan dari penyampai 

pesan kepada penerima pesan. Misalnya ada gambar, grafik. 

2. Media Audio  

Radio, tape recorder merupakan media yang dapat diakses 

menggunakan indera pendengaran dan inilah yang disebut media audio.  

3. Media Proyeksi Diam  

OHP, film rangkai, proyektor adalah media proyeksi diam yang dapat 

dilihat dengan diproyeksikan. 

4. Media Proyeksi Gerak dan Audio Visual  

Video yang melibatkan indera pendengaran, dan penglihatan misalkan 

video, TV, Film gerak merupakan pengertian dan contoh dari media audio 

visual dan proyeksi gerak. 

5. Media Multimedia  

Menggabungkan 2 atau lebih format misalkan seperti teks, grafik ke 

dalam sistem komputer merupakan pengertian dari media jenis multimedia. . 

6. Benda yang ada disekitar 

Benda yang ada disekitar baik asli maupun imitasi atau tiruan dapat 

serta cocok dengan materi atau informasi yang akan disampaikan dapat 

dijadikan suatu media untuk melakukan pembelajaran (Saifuddin, 2014:132-

133). 
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Menurut Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI media pembelajaran 

memiliki jenis yang akan dibagi menjadi tujuh diantaranya ada : 

a. Kelompok 1 

1. Media Grafis  

Media grafis dapat berupa pesan visual yang memiliki kelebihan 

warna-warna yang beragam sehingga memeliki daya tarik tersendiri 

untuk memikat minat dan perhatian siswa. 

2. Media bahan cetak  

Media bahan cetak merupakan media yang yang dibuat dengan 

cara dicetak, di printing atau offset. 

b. Kelompok 2 

1. Media proyeksi diam 

Media yang memiliki gerakan sedikit atau bahkan tidak bergerak 

saat diproyeksikan merupakan pengertian dari media proyeksi diam. 

2. Media OHP dan OHT 

Memproyeksikan melalui alat OHP (Overhead Transparancy)  

merupakan pengertian dari media OHP dan memproyeksikan dengan 

layar proyektor menggunakan alat OHT (Overhead Projector) 

merupakan pengertian dari media OHT. Kelebihan media OHP dan 

OHT pesan yang disajikan dalam waktu yang singkat dapat dengan 

jumlah banyak namun dalam menggunakan media ini harus memiliki 

perencanaan yang matang. 

 

3. Media Opaque Projector 
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Media opaqua projector merupakan media yang pembelajaran 

berupa proyektor yang tidak tembus pandang dengan memerlukan 

ruangan redup hingga dibutuhkan ruangan yang gelap. 

4. Media Slide 

Media Slide (film bingkai) biasa berhubungan dengan indera 

visual atau dengan media film yang diberi bingkai baik dari karton, 

plastik maupun kayu. Kelebihan media slide ini lebih menarik perhatian 

siswa namun dibutuhkan penggelapan dalam mengaplikasikan media 

ini. 

5. Media Film Strip 

Media film strip merupakan media pembelajaran yang 

menggabungkan dari beberapa film. Kelebihan film strip tidak 

membutuhkan bingkai namun memiliki tahapan yang lebih rumit karena 

menggabungkan beberapa film. 

c. Kelompok 3 

1. Media Audio 

Merupakan media yang berkaitan dengan indera pendengaran 

(media audio) karena dengan suara tanpa adanya visualisasi. Kelebihan 

media ini memudahkan siswa untuk berimajinasi namun media ini 

hanya menyampaikan dengan pola satu arah. 

 

 

 

2. Media Alat Perekam Mekanik 
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Media alat perekam mekanik adalah media dimana penyampian 

pesan lewat rekaman kaset audio. Tetapi berbeda dengan radio 

pemancar gelombang elektromagnetik. 

d. Kelompok 4 

1. Media Audio Visual Diam 

Merupakan media yang melibatkan indera pendengaran serta 

pengelihatan namun gambar atau tampilannya diam atau mempunyai 

sedikit gerakan. 

e. Kelompok 5 

1. Film (Film Motion Picture) 

Film (Film Motion Picture) merupakan media yang gambar yang 

diam dengan diproyeksikan namun diluncurkan dengan cepat sehingga 

terlihat seperti mempunyai gerakan. 

f. Kelompok 6 

1. Televisi Terbatas 

Televisi merupakan media audio visual menggunakan televisi 

siaran terbatas dengan cara disambungkan dengan kabel yang ada pada 

pesawat televisi di ruangan kelas selain kelas tersebut. Memberikan 

hubungan dan pesan dua arah merupakan keunggulan media ini. 

2. Media Video Casette Recorder (VCR) 

  Kaset video merupakan alat perekam untuk media Video 

Casette Recorder (VCR), sehingga dapat ditayangkan melalui pesawat 

televisi. Programnya dapat diulang-ulang namun jangkauan terbatas 

merupakan keunggulan dari media Video Casette Recorder (VCR). 
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g. Kelompok 7 

1. Multimedia  

Media multimedia merupakan media yang memiliki sistem 

penyampian membentuk bahan ajar 1 unit. Kelebihan media ini siswa 

belajar mandiri namun biaya media ini cukup mahal. 

2. Media objek 

Media objek merupakan media 3 dimensi atau konkret dalam 

bentuk penyajiannya. media objek pengganti dan media objek 

sebenarnya merupakan cabang dari jenis media objek. Media objek 

sebenarnya dibagi menjadi 2 yaitu buatan dan alami. 

3. Media interaktif  

Media interaktif merupakan media yang memungkinkan 

siswanya ikut berinteraksi dengan media tersebut (Tim Pengembang 

Ilmu Pendidikan FIP-UPI, 2007:210-218). 

2.1.1.4 Fungsi Media 

Media pembelajaran memiliki fungsi dari beberapa hal yang ditekankan 

diantaranya ada : 

a. Untuk mewujudkan pembelajaran yang interaktif dan efektif media 

merupakan hal yang penting sebagai alat bantu. 

b. Media merupakan satu dari sekian banyak komponen pembelajaran yang 

saling berkesinambungan dan menjadi faktor penting adanya media dalam 

pembelajaran sehingga diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

c. Penggunaan media harus selaras dan sesuai dengan kompetensi dasar yang 

akan dicapai. 
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d. Fungsi utama media bukan sebagai untuk menarik, memancing minat siswa 

tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan dan pengondisian pembelajaran 

itu sendiri. 

e. Proses belajar akan lebih cepat tersampaikan dan mudah dipahami apabila 

ditunjang dengan adanya media. 

f. Kualitas proses belajar mengajar juga dapat berpengaruh lebih positif 

dengan adanya media. 

g. Penyampaian yang monoton dapat dikurangi dengan adanya (Susilana, 

2009:10). 

Menurut Simamora fungsi media pembelajaran diantaranya ada 

memperjelas suatu materi yang disampaikan, interkasi langsung yang dekat, 

meningkatkan motivasi belajar, mengurangi penyampaian yang verbal dan 

membuat siswa mengembangkan sesuai bakat dan minatnya (Simamora, 

2009:66). Menurut Achmad media berfungsi mengembangkan dan mengasah 

indera peserta didik. Selain itu memudahkan siswa menarik kesimpulan dan 

konsep-konsep pembelajaran (Achmad, 2016:219). Menurut Hamalik dalam 

Solicha fungsi utama media pembelajaran adalah dapat membangkitkan 

keinginan dan manfaat yang baru, serta memberikan pengaruh-pengaruh 

psikologis terhadap peserta didik (Solicha, 2014:16). Berdasarkan dari 

pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahawa media pembelajaran 

memiliki fungsi mampu memudahkan penyampian materi dan mampu menarik 

perhatian siswa untuk mengikuti kegiatan proses pembelajaran. 

2.1.1.5 Manfaat Media 
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Susilana dkk menyatakan bahwa media mempunyai beberapa kegunaan 

dan manfaat diantaranya ada : 

a. Pesan yang terlalu verbal akan berangsur-angsur hilang. 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indera. 

c. Interaksi yang sangat dekat antar guru, media dan siswa mampu 

menciptakan semangat belajar.  

d. Dapat mengasah kemampuan kinestetik, visual , auditori serta bakatnya. 

e. Menerima stimulus, persepsi, pengalaman yang sama untuk meningkatkan 

dan mengasah kemandirian (Susilana, 2009:9). 

Sedangkan menurut Kemp dan Dayton dalam Susilana konstribusi 

media pembelajaran diantaranya ada: 

1. Pesan yang disampaikan dalam pembelajaran dapat lebih mudah 

2. Di atur sedemikan rupa lebih menarik 

3. Menerapkan teori belajar sehingga kegiatan pembelajaran aktif 

4. Waktu kegiatan singkat 

5. Pembelajaran berkualitas 

6. Poses pembelajaran fleksibel 

7. Meningkatkan sikap positif siswa 

8. Guru menjembatani siswa dan berperan positif (Susilana, 2009:10). 

Menurut Arif S dkk dikutip dalam Oka manfaat media diantaranya 

dapat merangsang otak, memungkinkan interasksi langsung dengan siswa yang 

lain, merangsang belajar, memberikan pengalaman baru, meningkatkan jiwa 

sosial, dapat mengembangkan dan meningkatkan ekspresi diri (Oka, 2017:14-

19). Menurut Wibawanto manfaat media pembelajaran yaitu menyajikan 
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pembelajaran yang tidak banyak verbalitas, keterbatasan waktu, daya indera, 

dan ruang dapat teratasi, siswa yang pasif teratasi, serta menimbulkan pendapat 

yang sama antar peserta didik (Wibawanto, 2017:6). Dari beberapa pemaparan 

pendapat diatas dapat diambil kesimpulan manfaat media diantaranya bisa 

menarik minat siswa, perhatian dan mampu meningkatkan daya serap terhadap 

materi yang disampaikan. 

2.1.1.6 Pengembangan media pembelajaran 

Pengembangan media adalah suatu proses penerjemahan secara 

spesifik desain ke dalam bentuk fisik, benda yang dapat diraba dan untuk 

menerima pesan melalui panca indera. Di dalam kawasan Teknologi 

Pendidikan, domain pengembangan didasari oleh teori desain dan mencangkup 

berbagai variasi teknologi yang diterapkan dalam pembelajaran. Lingkup 

pengembangan dapat dikategorikan dalam desain teknologi cetak, teknologi 

audiovisual, teknologi berasaskan komputer dan teknologi terpadu. 

2.1.1.7 Gamelan Saron 

Menurut Kridalaksana gamelan adalah alat musik tradisional dari jawa 

yang biasanya terbuat dari timah, perunggu, besi maupun tembaga 

(Kridalaksana, 2001:76). Menurut Abdullah alat musik gamelan berbentuk 

kotak yang diatasnya terdapat beberapa susunan batangan-batangan baik 

batang logam maupun perunggu yang nantinya ini menghasilkan bunyi 

(Abdullah, 2007:134). Bagian kotak kosong dalam gamelan adalah tempat 

sebagai media resonansi. Gamelan terdiri dari beberapa instrumen diantaranya 

instrumen yang bersifat “keras” dan instrumen “lunak”. Instrumen kelompok 

lunak diantaranya ada gender barung, gender penerus, rebab, gambang, siter, 
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slenthem, suling, dan kendang. Sedangkan instrumen kelompok keras 

diantaranya ada bonang barung, bonang penerus, kenong, kethuk, kempyang, 

gong, kempul, demung saron peking dan saron (Kridalaksana, 2001:77).  

Alat musik gamelan instrumen lunak diantaranya ada saron. Saron 

merupakan salah satu perangkat gamelan bali yang berlaras pelog tujuh nada 

(Sukerta, 2001:195). Menurut Manul “saron is a bronze percussion Instrument 

with wooden refuted” (Manul, 2012:14). Menurut Manul ada tiga jenis saron 

diantaranya ada saron barung, saron demung, saron peking (Manul, 2012:14). 

Menurut Hidayah dkk tabuh saron biasanya terbuat dari kayu. Cara menabuh 

saron ada yang biasa sesuai dengan nada, nada yang imbal, atau menabuh 

bergantian antara saron 1 dan saron 2 (Prabowo, 2010:40). Menurut Hidayah 

dalam memainkan saron tangan kanan menabuh wilahan atau batangan logam 

dan tangan kiri memencet wilahan atau batangan logam sebelumnya yang 

berguna agar menghilangkan dengungan nada sebelumnya (Hidayah, 

2010:40). 

2.1.1.8 Lagu Daerah 

Menurut Tim Media Pusindo lagu daerah merupakan lagu yang 

menonjol di setiap daerah tertentu (Tim Media Pusindo, 2008:iii). Menurut 

Murtono dkk meskipun lagu daerah merupakan ciri khas daerah namun tetap 

dan dikenal dan dipelajari secara nasional (Murtono, 2007:18). Menurut Tim 

Smart Center lagu daerah adalah lagu yang menggunakan bahasa daerah dari 

daerah yang bersangkutan misalnya Yamko Rambe Yamko dari Papua, Kicir-

Kicir dari Jakarta, dan Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah (Tim Smart 

Center, 2010:330).  
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Menurut Ismullah dkk lagu daerah Gundul-Gundul Pacul merupakan 

lagu yang berasal dari Jawa tengah. Pencipta lagu daerah Gundul-Gundul Pacul 

bernama R.C Hardjosubroto. Materi yang ada pada media LARON (Gamelan 

Saron) adalah alat musik ansambel dengan nada lagu Gundul-Gundul Pacul. 

Lagu Gundul-Gundul Pacul memiliki makna yang tersirat dalam liriknya yaitu 

seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota, akan 

tetapi membawa pacul untuk mencangkul (mengupayakan kesejahteraan 

rakyatnya). Namun orang yang sudah kehilangan empat indra akan berubah 

sikapnya menjadi congkak (gembelengan) (Ismullah, 2012:69). 

2.1.1.9 Anak Berkebutuhan Khusus 

Fadhli menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah mereka 

yang memerlukan penanganan khusus yang berkaitan dengan kekhususannya. 

(Fadhli, 2010:16). Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang terlahir atau 

tumbuh dan berkembang dengan berbagai kekurangan dalam hal fisik, 

psikologis, kognitif, maupun sosial dibanding dengan anak pada umumnya. 

(Gunardi, 2011:6). Anak berkebutuhan khusus (ABK) mempunyai 

karakteristik yang berbeda dari individu lainnya. Anak berkebutuhan khusus 

berbeda dengan apa yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. 

Dilihat secara lebih khusus anak berkebutuhan khusus (ABK) menunjukkan 

karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih 

tinggi dari anak normal sebayanya atau berada di luar standar normal yang 

berlaku dimasyarakat. 

Muhammad menyatakan bahwa anak luar biasa didefinisikan sebagai 

anak-anak yang berbeda dari anak-anak biasa dalam hal ciri-ciri mental, 
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kemampuan sensorik, kemampuan komunikasi, tingkah laku sosial, ataupun 

ciri-ciri fisik (Muhammad, 2008:36). Menurut Kirk dalam Muhammad, anak-

anak hanya dianggap sebagai anak-anak luar biasa apabila memiliki kebutuhan 

untuk menyesuaikan program pendidikan (Muhammad, 2007:37). Menurut 

Heward dan Orlansky (1992:8) dikutip dalam Nida menyatakan bahwa anak 

berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki atribut fisik atau 

kemampuan belajar yang berbeda dari anak normal, baik diatas atau dibawah, 

yang tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan fisik, mental, emosi, 

sehingga membutuhkan program individual dalam pendidikan khusus (Nida, 

2013:169). Dari beberapa pemaparan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan pelayanan dari segi 

apapun yang berbeda dari anak normal lainnya dan disesuaikan dengan 

karakteristiknya.  

2.1.1.10 Karakteristik dan Klasifikasi Anak berkebutuhan khusus 

Kauffman dan Hallahan (2005:28-45) dikutip dalam Tim 

Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI menyatakan bahwa anak berkebutuhan 

khusus yang paling banyak mendapat perhatian guru antara lain sebagai berikut 

: 

a. Tunagrahita (Mental Reterdation) atau disebut sebagai anak dengan 

hambatan perkembangan (Child With Development Impairment). 

b. Kesulitan Belajar (Learning Disabilities) atau anak yang berprestasi rendah 

(Specific Learning Disability) 

c. Hyperactive (Attention Deficit Disorder With Hyperactive) 

d. Tunalaras (Emotional Or Behavior Disorder) 

e. Tunarungu wicara (Communication Disorder And Deafness) 

f. Tunanetra (Partially Seing And Legally Blind) atau disebut dengan anak yang 

mengalami hambatan dalam penglihatan. 

g. Anak austistik (Autistik Childern) 

h. Tunadaksa (Physical Disability) 

i. Tuna ganda (Multiple Handicapped) 

j. Anak berbakat (Giftedness And Special Talents) (Tim UPI, 2007:44-45).” 
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Tim FIP-UPI juga menyatakan bahwa karakteristik khusus special 

needs student pada umumnya berkaitan dengan tingkat perkembangan 

fungsional, meliputi tingkat perkembangan: sensorimotor, kognitif, 

kemampuan berbahasa, keterampilan diri, konsep diri, kemampuan 

berinteraksi sosial, serta kreativitasnya (Tim FIP-UPI, 2007:37). 

2.1.1.11 Anak Tunagrahita Ringan  

Anak tunagrahita adalah anak yang memiliki intelegensi yang 

signifikan berada dibawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan 

dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Karakteristik 

anak tunagrahita meliputi diantarannya ada: 

a. Mempunyai dasar secara fisiologis, sosial dan emosional sama seperti 

anak-anak normal pada umumnnya 

b. Selalu bersifat eksternal lokus of control sehingga mudah sekali 

melakukan kesalahan (Expectancy for Filure). 

c. Suka meniru perilaku yang benar dari orang lain dalam upaya mengatasi 

kesalahan-kesalahan yang mungkin ia lakukan (outerdirectedness). 

d. Mempunyai perilaku yang tidak dapat mengatur diri sendiri. 

e. Mempunyai permasalahan dengan perilaku sosial (social behavioral). 

f. Mempunyai masalah berkaitan dengan karakteristik belajar. 

g. Mempunyai masalah berkaitan dengan karakteristik belajar. 

h. Mempunyai masalah dalam bahasa dan pengucapan. 

i. Mempunyai kelainan pada sensori gerak. 

j. Mempunyai masalah berkaitan dengan psikiatrik, adanya gejala-gejala 

depresif (Nida, 2013:171). 

 

Habibi menyatakan bahwa karakteristik kecerdasan anak tunagrahita 

ringan diantaranya ada : 

1. Menurut Wechsler Intelegence Scale for Childern (WISC) IQ 50-70 

2. Sering tinggal kelas (tidak naik) bahkan 2-3 kali berturut-turut 

3. Masih bisa dikembangkan kemampuan dan kompetensinya tetapi tidak 

maksimal 

4. Cenderung berfikir pendek (berifikir dari satu sudut pandang saja) 

5. Sikap sesuai dengan keadaan sebenarnya (standar) 
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6. Acuh terhadap lingkungan 

7. Sulit adaptasi dengan lingkungan sosial (Habibi, 2015:178) 

Santrock menyatakan bahwa keterbelakangan mental atau tungrahita 

adalah keadaan keterbatasan kemampuan mental yang ditandai oleh IQ yang 

rendah, biasannya dibawah skor 70 pada tes intelegensi, dan adanya kesulitan 

menyesuaikan diri pada kehidupan sehari-hari (Santrock, 2003:159). 

Reterdasi mental ringan dikategorikan sebagai reterdasi mental yang dapat 

didik (educable). Anak tunagrahita ringan mengalami gangguan berbahasa 

tetapi masih mampu menguasainya untuk keperluan bicara sehari-hari.  

Anak tunagrahita ringan kesulitan utamanya terlihat pada pekerjaan 

akademik di sekolah terutama saat membaca dan menulis. Tetapi dalam 

emosional dan sosial bisa terlihat ada masalah jika mereka tidak mampu 

menguasai masalah perkawinan atau mengasuh anak, atau kesulitan 

menyesuaikan diri dengan tradisi budaya (Rochyadi, 2012). Karakteritik anak 

tunagrahita ringan dibagi menjadi karakteristik intelektual meliputi 

kemampuan kognitif, bahasa, akademik, dan karakteristik adaptif. 

2.2. Kajian Penelitan yang relevan 

No. 
Nama Peneliti, Tahun, 

Judul 
Perbedaan Persamaan 

1. 

Nikki S. Rickarda, Jorge T. 

Vasqueza, Fintan Murphyb, 

Anneliese Gilla and Samia 

R. Toukhsatia. 2010.  

Benefits of a classroom 

based Instrumental music 

program on verbal memory 

of primary school children: 

a longitudinal study.  

Journal No.1 Australian 

Journal Of Music Education 

 

Variabel yang digunakan 

ada 2 yaitu: Memori verbal 

dan fungsi kognitif. 

Serta waktu penelitian dan 

objek penelitian yang 

berbeda.  

Sama-sama meneliti 

menggunakan instrumen 

musik. Serta sasaran anak 

usia sekolah dasar.  

2. 
Prambudi, Y. Tyas Catur. 

2010 

Variabel yang digunakan 

ada 3 yaitu: kognitif, 

afektif dan psikomotorik. 

Sama-sama meneliti 

menggunakan instrumen 
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Model Pembelajaran 

Multimedia Seni Gamelan 

Jawa. Riptek, Vol 4, Hal. 

15-19 

Waktu penelitian dan 

objek penelitian yang 

berbeda. Serta 

menghasilkan media 

multimedia. 

 

musik. Serta sasaran anak 

usia sekolah dasar.  

3. 

Bakhtiar, D.N. 

2015 

Pengenalan Alat Musik 

Gamelan Secara 3d Berbasis 

Augmented Reality Dengan 

Teknik Markless 

Menggunakan Media Buku. 

Universitas Muhammadiyah 

Surakarta 

Variabel yang digunakan  

yaitu : daya tarik dan 

minat. Waktu penelitian 

dan objek penelitian yang 

berbeda. Serta 

menghasilkan media 3d. 

 

Sama-sama meneliti 

menggunakan instrumen 

musik. Serta sasaran anak 

usia sekolah dasar.  

4. 

 

Apriansyah, R. 

2014 

Aplikasi Pengenalan Alat 

Musik Tradisional Gamelan 

Untuk Anak-Anak 

Menggunakan Blender. 

Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

Variabel  yang digunakan 

musik gamelan. Waktu 

penelitian dan objek 

penelitian yang berbeda. 

Serta menghasilkan media 

Blender. 

Sama-sama meneliti 

menggunakan instrumen 

musik. Serta sasaran anak 

usia sekolah dasar.  

Sumber tabel 2.3: Olahan Peneliti 

2.3 Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran di dalam pengembangan media ini sebagai perangkat 

bantu pembelajaran yang sudah dirumuskan dan mengacu materi mengenalkan alat 

musik ansambel khususnya gamelan saron dan lagu daerah Gundul-Gundul Pacul 

untuk anak tunagrahita ringan. Anak tunagrahita ringan dengan segala 

keterbatasannya memiliki kekurangan yang sangat kompleks karena memiliki 

hambatan mental. Berdasarkan observasi, wawancara, dan analisis kebutuhan 

keterbatasan anak tunagrahita dan masalah guru yang kurang variatif memberikan 

media pembelajaran untuk materi musik ansambel. Setelah mengetahui masalah 

tersebut langkah selanjutnya yaitu membuat desain pembelajaran yang 

berlandaskan teori, metode pembelajaran yang cocok untuk anak tunagrahita ringan 

sebagai acuan untuk membuat alat bantu pembelajaran khususnya materi gamelan 

saron dan lagu daerah Gundul-Gundul Pacul untuk anak tunagrahita ringan.  
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 Media LARON (Gamelan Saron) ini dikembangkan dengan desain konkret, 

yang menggunakan bahan-bahan dan alat yang standar tanpa membahayakan anak 

tunagrahita ringan. Adanya pengembangan media ini diharapkan betul-betul dapat 

membantu dan dapat mencapai tujuan utama proses kegiatan belajar mengajar. 

Adapun skema kerangka berfikir pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 2.1 Kerangka berfikir pengembangan media LARON (Gamelan Saron) 

dengan Lagu Daerah Gundul-Gundul Pacul 

Berdasarkan analisis kebutuhan tangal 9 Oktober 2017 di SDLB-C Sumber Dharma 

Malang studi mata pelajaran Seni Budaya ini sering diabaikan dan rendahnya daya tarik 

untuk mempelajarinya. Media pembelajaran yang kurang tepat, kurang memadai, 

pembelajaran yang monoton, hambatan menyerap materi karena keterbatasan yang dimiliki 

anak tunagrahita dan kurangnya variasi media Seni Budaya untuk anak tunagrahita ringan. 

PENGEMBANGAN MEDIA LARON (GAMELAN SARON) DENGAN LAGU 

DAERAH UNTUK ANAK TUNAGRAHITA RINGAN DI SDLB-C 

PENGEMBANGAN ADDIE MODEL 

LARON (Gamelan Saron) dengan Lagu Daerah Gundul-Gundul Pacul 

ANALISIS  

Media pembelajaran yang digunakan, hambatan yang dialami dalam mengguanakan 

media tersebut, media pembelajaran yang dibutuhkan, media yang pernah dikembangakan 

oleh guru 

 

 

 

 

DESAIN  

Menyiapkan materi yang sesuai dengan KD, menyiapkan segala bahan dan alat. 

 

PENGEMBANGAN: 

 Validasi Ahli Materi Validasi Ahli Media 

IMPLEMENTASI 

Uji Coba Kelompok Kecil 

EVALUASI  

 Valid  

Uji Coba Kelompok Besar 

Revisi & Validasi Efektif  
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