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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan peranan yang sangat penting dalam upaya 

peningkatan sumber daya manusia yang lebih baik. Pendidikan dapat 

dicapai melalui proses belajar baik dalam lingkungan sekolah maupun 

diluar lingkungan sekolah.Langeveld dalam (Hasbullah,2008:2) 

menyatakan pendidikan merupakan  usaha, pengaruh, perlindungan, dan 

bantuan yang diberikan kepada anak agar tertuju kepada pendewasaan 

anak  dan membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas 

hidupnya sendiri.Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa (atau orang 

yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup 

sehari-hari, dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum 

dewasa. Dengan demikian pendidikan merupakan salah satu usaha untuk 

menjadikan manusiayang  lebih baik. tidak terkecuali anak yang  

berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan pendidikan yang lebih 

baik dan berkualitas. 

Seperti yang tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945 (amandemen) 

menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan 

pendidikan”, tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus(ABK) berhak 

mendapatkan pendidikan serta membutuhkan perhatian dan pelayanan 

yang khusus di bidang pendidikan. Anak berkebutuhan khusus dalam 

mengikuti proses pendidikan,mereka memerlukan layanan pendidkan 
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sesuai dengan bentuk dan tingkat kesulitanya.   

  Pemerataan pendidikan bagi ABK saat ini telah diupayakan oleh 

pemerintah,salah satunya adalah dengan adanya pendidikan inklusi. 

Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menggabungkan siswa 

normal dan siswa berkebutuhan khusus.sehingga guru dapat menyiapkan 

suatu program pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan 

individu, khususnya pada anak Tunagrahita. 

Anak tunagrahita merupakan salah satu klasifikasi anak 

berkebutuhan khusus (ABK).Anak tunagrahita memiliki kemampuan 

akademis dibawa rata-rata anak normal yang menyebabkan mereka tidak 

dapat berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan pada usianya. 

Hal inilah yang menyebabkan anak tunagrahita memerlukan perhatian 

lebih dibandingkan anak-anak normal lain. Bimbingan dan 

perhatiandiperlukan  agar tingkat perkembangan diri anak yang 

bersangkutan dapat tercapai sesuai dengan keberadaanya.   

Pada pengamatan penulis ada beberapa SD Inklusi yang terdapat 

di Malang yang dimana terdapat beberapa klasifikasi anak berkebutuhan 

seperti ADHD, Disleksia dan Anak Tuna Grahita dan disini peneliti 

fokus pada anak tuna grahita.SDN Mojorejo 01 Batu.Di SD tersebut 

terdapat beberapa anak tuna grahita yang duduk di kelas 2 dan kelas 

4.Dari hasil wawancara penulis dengan guru pendamping khusus (GPK) 

terdapat anak tunagrahita dengan jenis ketunaan yang masih ringan.  

Hambatan secara akademik yang memang sangat rendah di bawah rata-

rata, khususnya pada bidang membaca dan berhitung yang masih sangat 
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memerlukan penanganan dan juga masih memerlukan media untuk 

membantu pembelajaran di dalam kelas.Pada saat melakukan observasi 

awal dapat dilihat keadaan kelas yang sedikit kurang kondusif  karena 

memang terdapat beberapa anak berkebutuhan khusus lainya yang 

digabungkan dalam kelas tersebut. Penulis melakukan wawancara pada 

guru pendamping khusus (GPK) terkait kendala yang dialami anak tuna 

grahita khususnya pada membaca dan berhitung.Kendala yang memang 

di alami adalah daya ingat yang sangat lemah sehingga pengajaran dalam 

membaca dan berhitung membutuhkan waktu yang sangat lama dan 

kurangnya media yang dapat membantu anak lebih mudah mengingat 

maupun dalam memahami. Dengan adanya media diharapkan dapat 

memudahkan  guru GPK dalam mengajarkan membaca dan berhitung. 

Seperti yang diketahui membaca dan berhitung merupakan komponen 

penting yang harus dikuasai  oleh setiap orang.Dilihat dari  kendala dan 

kebutuhan dalam membaca dan berhitung bagi anak tuna grahita ringan  

maka penelitian ini akan mengembangkan media dimana media tersebut 

dapat sebagai jembatan bagi anak tunagrahita dalam membaca dan 

berhitung sehingga pemahaman anak menjadi meningkat dan 

pembelajaran menjadi menyenangkan.Media itu sendiri berupa wahana 

fisik yang dapat merangsang siswa untuk belajar membaca dan 

berhitung.Gagne’ dan Briggs dalam Arsyad (2007:4) secara implisit 

mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik 

digunakan untuk menyampaikan materi pengajaran,yang terdiri dari 

antara lain: buku,tape,  recorder, kasetvideo,camera, slide (gambar 



4 
 

bingkai) foto,gambar,grafik,televisi,dan komputer.Terkait dengan media 

yang merupakan wahana secara fisik yang dapat menjembatani siswa 

berkesulitan belajar dalam membaca dan berhitung penulis 

mengembangkan media komputar bacitung(Komedi putar membaca dan 

berhitung). 

Komedi putar yang dimaksud disini adalah replika dari wahana 

komedi putar yang kemudian penulis memodifikasi sehingga komedi 

putar tersebut memiliki konten sesuai kebutuhan anak tunagrahita ringan  

dalam membaca dan berhitung yang dapat digunakan dan dapat memicu 

kemampuan siswa tunagrahita ringan.Dengan latar belakang yang 

terdapat diatas maka penulis mengambil judul skripsi tentang 

“Pengembangan media komputar bacitung (komedi putar membaca dan 

berhitung) untuk anak tunagrahita ringan” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar  belakang diatas,maka diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah mengembangkan mediakomputar bacitung (komedi 

putar membaca dan berhitung) untuk anak tuna grahita ringan? 

2. Bagaimanakah keefektifan mediakomputar bacitung (komedi putar 

membaca dan berhitung) untuk anak tuna grahita ringan? 
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C. Tujuan Penelitian & Pengembangan  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengembangan media komputar bacitung 

(komedi putar membaca dan berhitung) untuk anak tuna grahita 

ringan. 

2. Bagaimanakah keefektifan mediakomputar bacitung (komedi putar 

membaca dan berhitung) untuk anak tuna grahita ringan. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Dalam pengembangan media ini, peneliti melakukan 

pengembangan media Komputar Bacitung(Komedi putar membaca dan 

berhitung ) dimana media tersebut akan di terapkan pada anak ABK 

khususnya tunagrahita ringan. Dalam media tersebut dapat digunakan 

untuk membantu siswa tunagrahita ringan dalam memahami membaca 

dan berhitung dengan cara yang menyenangkan.Ada beberapa bahan 

yang akan digunakan dalam pengembangan media ini sehingga menjadi 

produk yang dapat digunakan untuk anak grahita ringan belajar. Adapun 

spesifikasi dari media tersebut adalah:  

1. Konten  

Media ini diterapkan untuk anak tuna grahita ringan pada sekolah 

inklusif dengan Tema 1 Diriku, Subtema 1 Aku dan Teman Baru, 

Pembelajaran 3 yang akan dikembangkan: 
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3. KD dan Indikator : 

Bahasa Indonesia : 

3.3 Menguraikan lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata 

Bahasa Indonesia atau bahasa daerah  

4.3 Melafalkan bunyi vokal dan konsonan dalam kata Bahasa 

Indonesia atau bahasadaerah 

Indikator: 

3.3.1 Mengenal lambang bunyi vokal dan konsonan 

3.3.2 Menyusun lambang bunyi vokal dan konsonan menjadi sebuah 

kata 

4.3.1 Menyebutkan lambang bunyi vokal dan konsonan pada sebuah 

kata 

 4.3.2  Melafalkan sebuah kata sesuai dengan lambang bunyi vokal 

dan konsonan 

Matematika : 

3.1 Menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99 sebagai 

banyak anggota suatu kumpulan objek. 

4.1 Menyajikan bilangan cacah sampai dengan 99 yang 

bersesuaian dengan banyak anggota kumpulan objek yang 

disajikan. 

Indikator : 

3.1.1 Menghitung banyak benda 1-5 

3.1.2 Menunjukkan benda sesuai dengan bilangan yang 

ditentukan 
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4.1.2 Menyebutkan jumlah benda dan melakukan penjumlahan 

serta pengurangan 

4.1.3 Menjumlah dan mengurang bilangan cacah sampai dengan 

99 

2. Konstruk 

a. Replika komedi putar berukuran sedang yang terbuat dari 

kayu.Replika komedi putar yang dimaksud disini adalah 

replika dari wahana mainan komedi putaryang di modifikasi 

baik dari segi bentuk dan ukuransehingga memiliki fungsi 

sesuai kebutuhan yang di harapkan. 

b. Huruf abjat,angka,dan gambar yang terbuat dari kain flanel. 

Huruf,angka,dan gambaradalah huruf abjat yang di buat dari 

kain flanel yang terdiri dari huruf a sampai dengan huruf z. 

Untuk angka sendiri sesuai dengan hasil wawancara untuk 

berhitung di batasi sampai dengan angka 10. Dan untuk 

gambar sendiri yaitu gambar yang dapat di jadikan 

pendamping jika anak tersebut tidak memahami dalam bentuk 

simbol. Untuk gambar sendiri berfungsi untuk memancing atau 

menguji anak dalam menyusun huruf menjadi sebuah suku 

kata, dan katasehingga dapat diketahui bagaimana peningkatan 

dalam membaca dan berhitung dengan menggunakan media 

komputar bacitung. 
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c. Atribut penghias komedi putar agar terlihat menarik.Adapun 

atribut penghias sehingga media tersebut dapat menarik 

perhatian siswa sehingga termotivasi membaca dan berhitung. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

1. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan dalam mengatasi siswa yang 

mengalami tunagrahita ringan dalam membaca dan berhitung  

2. Bagi sekolah 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dan 

pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang disesuaikan 

dengan karakteristik anak tunagrahita ringan 

3. Bagi penulis  

Dapat memperoleh pengalaman yang bermanfaat selama 

observasi dan dapat terus berinovasi dalam mengembangkan 

media pembelajaran. 

4. Bagi siswa 

Dapat menimalisir kesulitan  dalam membaca dan berhitung. 

 

F. Asumsi Dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah, dan dapat 

dikaji lebih mendalam, maka diperlukan batasan masalah. 

Adapun asumsi dan keterbatasan penelitian tersebut adalah:  
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a. Masalah yang diteliti terbatas pada  pengembangan  media 

komputar bacitung (komedi putar membaca dan berhitung) 

untuk anak tunagrahita ringan. 

b. Dapat  membantu anak tunagrahita ringandalam memahami 

membaca dan berhitung dengan cara yang menyenangkan. 

 

G. Definisi Operasional 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan 

diatas, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa definisi 

istilah dari penelitian adalah sebagai berikut:  

a Media pembelajaran 

Media adalah alat komunikasi, dapat berupa benda cetak, 

ataupun alat audiovisual dan peralatannya. Media 

pembelajaran adalah alat penghubung dalam menyampaikan 

suatu informasi dalam membantu kelancaran proses 

pengajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran.  

b Komputar Bacitung (komedi putar membaca dan berhitung) 

Komputar bacitung ini sendiri adalah modifikasi dari wahana 

permainan komedi putar yang di buat replika dengan ukuran 

sedang yang dimana komedi putar tersebut memiliki konten 

sesuai kebutuhan anak tunagrahita ringan dalam membaca 

dan berhitung. 
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c. Anak Tunagrahita ringan.

Anak tunagrahita ringan adalah anak yang memiliki

kemampuan akademis dibawa rata-rata anak normal yang

menyebabkan mereka tidak dapat berkembang sesuai dengan

tahapan perkembangan pada usianya.yang memiliki

hambatan dalam kemampuan dalam bidang akademik, yang

dapat di ajari seperti membaca dan berhitung.

d. Keterampilan membaca dan berhitung permulaan

membaca dan berhitung permulaan bertujuan untuk

memberikan pengetahuan-pengetahuan dasar bagi anak

sehingga anak lebih siap untuk mengikuti pembelajaran pada

jenjang selanjutnya tidak terkecuali bagi anak berkebutuhan

khusus agar dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan

sehari-hari yang memerlukan keterampilan membaca dan

berhitung.
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