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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis, yang dilakukan 

orang-orang disertai tanggung jawab untuk mempengaruhi siswa agar 

mempunyai sifat yang sesuai dengan cita-cita pendidikan. Berdasarkan UU 

RI No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. 

Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam 

meningkatkan kualistas sumber daya manusia dan upaya mewujudkan 

cita–cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan 

mencerdasakan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana agar siswa secara aktif mengembagkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadaian, kecerdasan serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya. 

Persoalan membaca, menulis, dan berhitung atau calistung 

memang merupakan fenomena tersendiri. Para orang tua yang memiliki 

anak usia dini dan sekolah dasar mereka khawatir anak-anaknya tidak 

mampu mengikuti pelajaran di sekolah nya nanti jika sedari awal belum 

dibekali keterampilan calistung. 
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Membaca pada hakikatnya adalah suatu kegiatan menerjemahkan 

simbol-simbol ke dalam bunyi-bunyi dan memahami maknanya. Dengan 

demikian, pemehaman diperoleh apabila pembaca mempunyai 

pengetahuan atau pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya dengan apa 

yang terdapat di dalam bacaan. 

Membaca adalah modal bagi seseorang untuk mempelajari buku 

dan mencari informasi tertulis. Membaca bagi seorang siswa juga menjadi 

modal agar dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Membaca merupaka 

dasar bagi seseorang untuk dapat melakukan komunikasi secara tertulis. 

Pembelajaran membaca permulaan merupakan bagian dari pembelajaran 

bahasa. Bahasa merupakan alat penting bagi manusia untuk komunikasi ( 

Gorys Keras, 980 : 1). Selain itu sebagai sarana komunikasi, maka bahasa 

menjadi penting untuk dipelajari. 

Kenyataan mengenai anak-anak luar biasa yang jumlahnya 

semakin banyak di dunia kita ini,dan banyak pula klasifikasi kelainan bagi 

anak luar biasa atau lebih dikenal dengan Anak Berkebutuhan Khusus ( 

ABK ). Salah satu tipe anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan IQ ( 

kecerdasan intelektual ) rendah atau disebut dengan Down Syndrom. 

Selain itu juga mengalami hambatan terhadap perilaku adaptif selama 

masa perkembangan hidup nya dari 0 tahunhingga 18 tahun. 

Hal ini dikarenakan anak tuna grahita ringan memiliki karakteristik 

IQ atau tingkatkecerdasan yang kurang jika dibanding dengan anak 

seusianya. Begitupula dalam hal membaca oleh karena itu guru harus 
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melakukan assessment terlebih dahulu seberapa jauh anak biasa membaca 

kata sederhana atau juga mengenal huruf. 

Seorang guru sekolah dasar luar biasa memiliki tantangan yang 

lebih jika dibandingkan dengan guru sekolah reguler. Selain harus 

memiliki keahlian dalam mengajar anak berkebutuhan khusus guru 

sekolah luar biasa juga harus melakukan assessment dalam menetukan ke 

depan anak tersebut akan mendapatkan pembelajaran yang seperti apa agar 

anak tersebut dapat belajar lebih baik lagi jika dibanding sebelumnya. 

Namun biasanya assessment atau biasa disebut evaluasi dilakukan diakhir 

semester yang berbentuk laporan akhir atau rapot. Padahal untuk anak 

berkebutuhan khusus terutama anak tuna grahita ringan assessment diawal 

proses sebelum aktif nya kegiatan belajar mengajar sangat penting. 

Assessment merupakan kegiatan komplek dan sistematis untuk 

mengenali keadaan siswa utamanya anak berkebutuhan khusus agar 

diketahui potensi yang dimiliki sehingga dapat dikembangkan dengan 

baik. Guru di Sekolah inklusi wajib melaksanakan kegiatan assessment 

pada awal dimulainya kegiatan pembelajaran. Sebenarnya kegiatan 

asesendapatmelibatkanberbagaipihaksepertidokter, psikolog, terapi, guru 

kelas, orang tua, maupunpihak-pihak lain agar data assessment menjadi 

semakin baik. 

Setelah hasil identifikasi diketahui, selanjutnya ditetep kan tujuan 

assessment yang akan dilakukan. Tujuan assessment setiap murid akan 

sama atau berbeda tergantung pada gejala yang ditemukan pada waktu 

identifikasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abidin (2017) diperoleh 
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hasil bahwa assessment perkembangan anak tuna grahita selalu 

berkembang berpasang-pasangan, aspek kognitif selalu berpasangan 

dengan aspek motorik, aspek sosial emosional berpasangan dengan nilai 

moral agama sedangkan perkembangan bahasa dan seni selalu mengiringi 

aspek lainnya. Problematika pelaksanaan asesmen yaitu masih kurang 

pahamnya akan pelaksanaan assesmen dan kurangnya buku panduan 

assemen. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Wirna Eryenti Aries 

(2016) dengan hasil penelitian  yaitu menulis menggunakan lingkaran dapat 

meningkatkan keterampilan menulis huruf vocal pada anak tunagrahita ringan 

sebesar 86% dan 73%. Menulis merupakan salah satu cara yang dapat kita 

gunakan dalam pembelajaran, semua pelajaran memerlukan keterampilan 

menulis sehingga perbaikan sangat dibutuhkan pada menulis pada anak 

tunagrahita ringan. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti SekolahDasar Negeri 

Tlekung 01 merupakan salah satu dari empat sekolah dasar negeri di Kota 

Batu  yang memiliki program inklusi, sejak tahun 2014. Awal mula nya 

tidak ada guru tetap yang mengajar anak kebutuhan khusus, hanya guru 

pendamping yang bergantian satu minggu sekali dengan empat sekolah 

yang ada di Batu. Sehingga anak-anak berkebutuhan khusus mengalami 

kesulitan untuk beradaptasi dengan guru pendamping yang tidak tetap 

setiap minggunya. Tetapi pihak sekolah berupaya untuk memaksimalkan 

proses belajar mengajar dengan cara memilih guru mata pelajaran IPS 

untuk menjadi guru tetap di kelas berkebutuhan khusus. 

Tahun pelajaran 2018/2019 ini sekolah memiliki 7 siswa yang 

mengikuti kelas reguler yang masuk pada kelas 3 sampai 6. 
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Penelitifokuspadakelas 3 yang berjumlah 2 anak yang bernama Rara dan 

Fitri. Kedua siswa kelas 3 termasuk anak berkebutuhan khusus tunagrahita 

sedang. Rara dan Fitri mengikuti kelas inklusi pada waktu mata pelajaran 

tertentu yaitu bahasa inggris, agama, olaharaga dan bahasa Indonesia, di 

luar mata pelajaran itu mereka masuk di kelas berkebutuhan khusus. Untuk 

pembelajaran setiap pagi nya mereka di wajib kan latihan membaca terdiri 

dari dua suku kata. Selain latihan membaca guru juga bekerja sama dengan 

yayasan terapi yang berada di oma kampus dengan jadwal 2-3 kali dalam 

seminggu. 

 

1.2 RumusanMasalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka masalah yang dirumuskan adalah 

1. Bagaimanacara guru melakukan assessment membaca kata 

sederhanaanak tuna grahitasedang SDN Tlekung01 ? 

2. Apa saja instrumen  yang digunakan guru dalam melakukan 

assessment membaca kata sederhana tuna grahitasedang di SDN 

Tlekung 01? 

  

1.3 Tujuan 

1. Mendiskripsikan cara guru melakukan assessment membaca kata 

sederhana anak tuna grahita SDN Tlekung 01. 

2. Mendiskripsikan  instrumen yang digunakan guru dalam melakukan 

assessment membaca kata sederhana tuna grahitasedang di SDN 

Tlekung 01. 



6 
 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan di atas diharapkan penelitian ini memberi 

manfaat sebagai berikut : 

1. Teoristis 

Mempelajari  bagaimana mengidentifikasi anak tuna grahita dalam 

membaca sesuai dengan assessment. 

2. Bagi guru 

Memberikan masukan dalam perbaikan mutu pendidikan yang 

digunakan pada proses pembelajaran. Sehigga guru dapat meng-

assessment sesuai dengan langkah–langkah assessment. 

3. Bagi peneliti 

Meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai bagaimana 

assessment pada anak tuna grahita dan tahapan–tahapan yang 

dilakukan dalam menganalisis assessment. 

 

1.5 Ruang Lingkup dan Keterlibatan penilitian 

Tujuan batasan adalah untuk memudahkan peneliti dalam melakukan 

penelitiannya agar efektif dan efisien. 

1. Peneliti akan meneliti guru pada kelas III di SDN Tlekung 01 

2. Materi yang akan dianalisis oleh peneliti yaitu tentang analisisis 

pelaksanaan assessment membaca anak tuna grahitas edang  di 

SDN Tlekung 01  
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1.6 Definisi Istilah 

Beberapa istilah definisi dibawah ini untuk menghindari kesalah 

pahaman dalam penelitian, antara lain : 

1. Analisis adalah sebagai usaha dalam mengamati sesuatus ecara 

detail dengan cara menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih 

lanjut.  

2. Assessment adalah suatuprosesyangsistimatisdalammengumpulkan 

data seseoranganak yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan 

kesulitan yang dihadapi seseorang saat ini. Mengumpulkan 

informasi yang relevan, sebagai bahan untuk menentukan apa yang 

sesungguhnya dibutuhkan dan menerapkan seluruh proses 

pembuatan keputusan. 


