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BAB I 

 PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan 

pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan 

khusus ini mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangan. Oleh sebab itu, 

ABK memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar 

masing – masing anak (Garnida, 2015:1). Anak berkebutuhan khusus ada berbagai 

macam jenis, salah satunya anak dengan gangguan intelektual (Tunagrahita). 

Anak tunagrahita adalah anak yang secara signifikan memiliki kecerdasan 

dibawah rata – rata anak pada umumnya dengan disertai hambatan dalam 

penyesuaian diri dengan lingkungan sekitarnya. Anak tunagrahita memiliki 

keterlambatan dalam segala bidang dan itu sifatnya permanen. Rentang memori 

anak tunagrahita pendek terutama yang berhubungan dengan akademik, kurang 

dapat berpikir abstrak dan pelik (Apriyanto, 2012:21). “Pada dasarnya, anak yang 

memiliki kemampuan kecerdasan dibawah rata – rata normal atau tunagrahita 

menunjukkan kecerdasan rendah pada fungsi umum kecerdasannya” Hal yang 

dianggap umum dan menjadi sesuatu yang wajar dapat menjadi luar biasa, unik, 

atau aneh bagi anak tunagrahita, ini dikarenakan rendahnya fungsi kognitif yang 

dimilikinya (Efendi, 2006:96). Siswa yang mengalami terbelakang mental mungkin 

mengalami kesulitan yang besar dalam mempelajari materi yang abstrak (Smith, 

2009:120). Sebagaimana dikemukakan oleh (Afwan,2013) bahwa “untuk 
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mengoptimalkan potensi yang ada pada anak tunagrahita ringan khususnya dalam 

pelajaran matematika sebaiknya disesuaikan dengan perkembangan mental anak” 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan tentang penalaran logis dan 

masalah – masalah yang berhubungan dengan 

bilangan(Prihandoko,2006:6).Aritmatika atau berhitung adalah cabang Matematika 

yang berkenaan dengan sifat hubungan – hubungan bilangan – bilangan nyata 

dengan perhitungan mereka terutama menyangkut penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian Dali S Naga dalam (Abdurrahman, 2003:253). Demikian 

halnya kondisi siswa Tunagrahita yang mengalami kesulitan dan kurang cakap 

dalam memikirkan hal – hal yang abstrak, yang sulit – sulit lebih – lebih dalam 

pelajaran berhitung, (Amin : 11).  

Perkalian merupakan operasi hitung penjumlahan secara berulang. 

Maksudnya, angka yang pertama ditulis secara berulang sebanyak angka kedua, 

atau sebaliknya, angka yang kedua ditulis secara berulang sebanyak angka yang 

pertama, dengan diberi tanda penjumlahan (Putra, 2012:136).  

Media adalah segala sesuatu yang digunakan dalam mengirim pesan serta 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan pembelajar sehingga 

mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan dan terkendali (Ari 

Dwi Haryono dalam Sumanto, 2012:48). Media dapat pula didefinisikan sebagai 

sesuatu yang membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang 

berlangsung antara pendidik dengan siswa (Sutikno, 2013:48). Menurut 

(Nandi,2006) bahwa “Guru akan menghasilkan output yang baik apabila dalam 

menyajikan proses belajar mengajarnya dikelas ditunjang alat dan media 
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pendidikan yang modern sebagai hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang tepat untuk menunjang pada mata pelajaran yang 

diajarkan”.Sebagaimana dikemukakan oleh (Sundayana  2013:3) untuk 

menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas, guru sering kali menemukan 

kesulitan dalam memberikan materi pembelajaran. Khususnya matematika, dalam 

pelaksanaan pembelajaran di sekolah masih menunjukkan kekurangan dan 

keterbatasan. Terutama dalam memberikan gambaran konkret dari materi yang 

disampaikan, sehingga hal tersebut berakibat langsung kepada rendah dan tidak 

meratanya kualitas hasil yang dicapai oleh para siswa. 

Peneliti melakukan studi pendahuluan di dua Sekolah Dasar (SD) yaitu SDN 

Sumbersari 01 Malang dan SD Muammadiyah 04 Malang. Peneliti melakukan studi 

pendahuluan di dua SD karena pada keduanya merupakan sekolah inklusi yang 

terdapat anak tunagrahita. Pada pembelajaran guru masih menggunakan metode 

ceramah dan hanya menggunakan media buku. Sedangkan kegiatan belajar 

mengajar, jika menyampaikan materi dibantu menggunakan alat bantu seperti 

media akan memudahkan siswa dalam memahami materi yang abstrak.  

Pada studi pendahuluan di SDN Sumbersari 01 Malang pada tanggal 23 

Agustus 2018. Peneliti melakukan analisis kebutuhan siswa kelas 5 melalui 

observasi awal serta wawancara kepada guru kelas, GPK dan Shedow. Berdasarkan 

hasil observasi yang dilakukan, anak tunagrahita kelas 5 mengalami kesulitan pada 

materi perkalian. Dibuktikan dengan siswa tersebut belum memahami materi 

perkalian. Sedangkan berdasarkan wawancara awal kepada guru kelas 5 SD dan 

shedow pembelajaran yang dilakukan di SDN Sumbersari 01 Malang menggunakan 

media buku saja. Anak tunagrahita tersebut berinisial YRN pada kategori 



4 

 

 

tunagrahita sedang dengan IQ 30-50 dan kesulitan pada mata pelajaran matematika 

materi perkalian dasar angka 1-10. 

Peneliti juga melakukan studi pendahuluan di  SD Muhammadiyah 4 Malang 

pada tanggal 27 Oktober 2018. Peneliti melakukan analisis kebutuhan kepada 2 

siswa anak tunagrahita kelas 5 SD melalui wawancara kepada guru kelas. Siswa di 

SD Muhammadiyah 4 Malang memiliki kebutuhan yang sama seperti di SDN 

Sumbersari 01  Malang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada 

guru, ke 2 siswa merupakan anak tunagrahita yaitu siswa pertama berinisial  FHA 

tunagrahita sedang dengan IQ 30-50. Siswa tersebut kesulitan dalam materi 

matematika materi perkalian dengan 2 angka dan hasil maksimal 50 dan siswa 

kedua berinisial MAF tunagrahita ringan dengan IQ 50-70. Siswa tersebut juga 

kesulitan dalam mata pelajaran matematika materi perkalian. Perkalian dirasa 

sangat sulit karena penjumlahan saja anak masih ada yang belum bisa dan perkalian 

lebih mudah jika dikerjakan dengan cara penjumlahan berulang. Media yang 

digunakan guru pada pembelajaran hanya menggunakan media buku. Sehingga 

dapat peneliti simpulkan kedua SD tersebut memiliki kebutuhan yang sama yaitu 

pada media pembelajaran matematika. 

Hasil observasi yang peneliti lakukan, pembelajaran matematika merupakan 

pembelajaran yang memerlukan konsep – konsep dasar yang benar agar tidak 

terjadi kesalahan konsep di waktu selanjutnya. Di dalam pembelajaran, terutama 

pada pembelajaran matematika juga memerlukan media belajar untuk mengubah 

suatu hal yang abstrak menjadi konkret untuk menanamkan konsep dasar yang 

benar pada  materi matematika. Oleh karena itu, peneliti memberikan usulan untuk 

menangani masalah tersebut dengan mengembangkan media Marble Counting 
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sebagai media pembelajaran untuk anak tunagrahita. Hal tersebut didukung dengan 

penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Witanti dengan judul “Pengembangan 

Alat Peraga Matematika Materi Perkalian untuk Siswa dengan Lambat Belajar SD 

Muhamadiyah Sagan Yogyakarta” skripsi tahun 2017 dengan hasil validasi rata – 

rata 3,6 tergolong dengan katagori sangat baik, Sehingga layak untuk digunakan 

sebagai media pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengembangkan media 

dengan judul “Pengembangan Media Marble Counting pada Materi Perkalian untuk 

Anak Tunagrahita Kelas 5 Sekolah Dasar”. Adapun alasan penelitian dalam 

pengembangan ini yaitu memudahkan siswa dalam berhitung perkalian dasar 

dengan memberikan pendekatan pembelajaran melalui media Marble Countingdi 

SDN Sumbersari 01 Malang dan SDN Muhammadiyah 4 Malang. Peneliti 

memberikan media Marble Counting untuk mempermudah siswa memahami 

materi, siswa tidak kesulitan untuk memahami materi yang bersifat abstrak dan bisa 

belajar dengan maksimal. Peneliti menggunakan media benda konkret Marble 

Counting bertujuan untuk menjadikan siswa aktif, mudah mengingat materi yang 

diberikan dan menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Siswa juga mampu 

berpikir dengan sendirinya jika melakukan praktik langsung pada media yang 

dibuat oleh peneliti. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengembangan media Marble Counting pada materi perkalian untuk 

anak tunagrahita kelas 5 Sekolah Dasar? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

1. Untuk mendiskripsikan pengembangan media Marble Counting pada materi 

perkalian untuk anak tunagrahita kelas 5 Sekolah Dasar 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Dari penelitian ini, akan dihasilkan produk berupa Media Pembelajaran Marble 

Counting dengan spesifikasi sebagai berikut : 

1. Konstruk : 

Media Pembelajaran Marble Counting terhadap siswa kelas 5 sekolah dasar pada 

mata pelajaran matematika dengan materi perkalian dasar untuk menunjang 

pembelajaran yaitu menggunakan box yang berbentuk kubus dan terbuat dari 

kayu Adapun komponen dan Media Marble Counting : 

a. Bagian Pertama 

Bagian pertama ada beberapa komponen, yaitu terdapat papan angka untuk 

tempat menempel angka perkalian 

b. Bagian Kedua 

Bagian kedua yaitu box yang berbentuk kubus yang didalamnya di bagi 

menjadi 10 kotak. Bagian atas box diberi lubang untuk memasukkan marbles 

2. Konten : 

Media Pembelajaran Marble Counting untuk anak tunagrahita kelas 5 mata 

pelajaran Matematika materi perkalian dasar  yang disesuaikan dengan 
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Kompetensi Dasar Matematika 4.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan sifat – sifat operasi hitung bilangan asli melalui pengamatan pola dan 

Kompetensi Dasar Bhs. Indonesia 1.1 Meresapi makna anugerah Tuhan 

YangMaha Esa berupa bahasa Indonesia yang dikenal sebagai bahasa persatuan 

dan sarana belajar di tengah keberagaman bahasa daerah. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Hasil penelitian pengembangan dapat dikatakan penting apabila mencakup 

mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Mengembangkan media yang kreatif dan inovativ pada mata pelajaran 

matematika pada materi perkalian dasar melalui media pembelajaran Marbles 

Counting 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Siswa 

1) Meningkatkan kreatifitas siswa dalam melakukan proses belajar mengajar 

2) Siswa akan lebih memahami konsep matematika untuk materi pekalian 

dasar 

3) Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar  

4) Meningkatkan minat siswa untuk belajar matematika 

b. Manfaat bagi Guru 

1. Meningkatkan keterampilan guru untuk mengatasi kesulitan dalam proses 

belajar mengajar pada materi perkalian dasar 
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2. Meningkatkan wawasan guru dalam menciptakan proses belajar mengajar 

yang kondusif dan menyenangkan untuk membantu perkembangan siswa 

secara optimal 

3. Memudahkan guru untuk memberikan materi perkalian dasar dengan cara 

Marble Counting 

c. Manfaat bagi Sekolah  

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan media pembelajaran 

guna meningkatkan akreditasi sekolah dan kualitas pendidikan 

d. Manfaat bagi Peneliti 

Peneliti memperoleh pengalaman secara langsung dalam pembuatan 

media pembelajaran Marble Counting serta penggunaan media dalam proses 

belajar mengajar di kelas. Peneliti juga akan mengetahu peningkatan 

kemampuan siswa dalam berhitung perkalian dasar. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti akan mengembangkan media 

pembelajaran berupa Marble Counting yang mengacu pada asumsi sebagai berikut 

: 

1. Dengan adanya media pembelajaran Marble Counting yang di kembangkan oleh 

peneliti, siswa mampu memahami konsep matematika perkalian dasar secara 

efektif, serta mampu memberikan suasana yang kondusif dan menyenangkan 

dalam proses belajar mengajar bagi siswa di kelas agar tidak mudah bosan 

2.  Media pembelajaran Marble Counting dikembangkan agar meningkatnya minat 

siswa dalam belajar dan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar 

matematika 
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Peneliti juga akan membatasi masalah yang akan dikaji. Batasan masalah 

penelitian antara lain yaitu: 

1. Peneliti hanya akan membahas kelayakan dan keefektifan media pembelajaran 

Marble Counting  pada mata pelajaran matematika materi perkalian dasar 

2. Peneliti hanya akan melakukan uji coba media Marble Counting dengan skala 

terbatas di SDN Sumbersari 01 Malang dan SD Muhammadyah 4 Malang 

G. Definisi Operasional 

1. Media Pembelajaran 

Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan kemampuan atau ketrampilan pebelajar  sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar 

2. Marble Counting 

Marble Counting merupakan alat peraga yang berbentuk balok yang akan 

dimasuki marbles melalui corong yang natinya akan digunakan untuk 

melakukan perkalian dengan menggunakan angka 1-10. Namun, media tersebut 

akan dikembangkan tidak lagi menggunakan corong, tetapi dengan memberi 

lubang – lubang di bagian atas kubus dan ditambah menggunakan papan untuk 

angka perkalian. 

3. Tunagrahita 

Anak tunagrahita merupakan anak yang  memiliki kecerdasan di bawah rata – 

rata pada umumnya dan memiliki hambatan dalam penyesuaian diri di 

lingkungan sekitar. 
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4. Materi Perkalian 

Materi perkalian merupakan operasi hitung perkalian yang bentuknya sama 

dengan penjumlahan berulang. Pada penjumlahan berulang yaitu penambahan 

sekelompok bilangan dengan lebih menjadi suatu bilangan yang merupakan 

jumlah 

 


