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BAB. I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah. 

 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 

pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan manusia telah dianggap menjadi   

kebutuhan, karena maju mundurnya masyarakat suatu bangsa banyak ditentukan 

oleh maju mundurnya pendidikan.Disini pendidikan mempunyai peranan yang 

penting dalam upaya meningkatkan kualitas bangsa baik spiritual,intelektual, 

sosial maupun profesional. 

Tujuan pemerintah Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk membentuk suatu pemerintah Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 

Hal ini dipertegas dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang 

berbunyi: “ tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan  

pengajaran”. Tujuan pemerintah Republik Indonesia tersebut menunjukkan bahwa 

pendidikan merupakan dasar utama untuk mencerdaskan seluruh warga negara 

Indonesia. 

 Tujuan pendidikan berlaku untuk semua warga negara tanpa memandang 

kelengkapan kondisi fisik warga negara tersebut. Dengan memperluas kesempatan 

belajar dan meningkatkan keterampilan bagi siswa termasuk yang tidak mampu 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



2

.

dan penyandang cacat,dengan demikian setiap warga negara akan secara merata 

mengalami jenjang pendidikan dasar. Keberhasilan pendidikan di Sekolah Dasar 

akan dapat memberikan bekal kepada siswa untuk hidup dalam masyarakat dan 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Oleh karena itu, pembelajaran di Sekolah Dasar harus mendapat perhatian dan 

penanganan secara khusus.Berdasarkan tujuan tersebut, maka guru diharapkan 

mampu memahami keterbatasan dan kekurangan siswa atau peserta didiknya. 

 Pendidikan juga diperuntukkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.Seperti 

tertuang dalam Undang-Undang No 20.tahun 2003, pasal 23 yang berbunyi: 

 Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses belajar karena 
 kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi 
 kecerdasan dan bakat istimewa akan memperoleh pendidikan khusus. 
 Anak yang berkebutuhan  khusus tersebut memperoleh pendidikan melalui 
 pendidikan Sekolah Luar Biasa ( S L B ), yaitu TKLB, SDLB, SMPLB, dan 
 SMALB, serta melalui sekolah reguler sistem pendidikan terpadu yang 
 disebut pendidikan inklusi. 
 

Pendidikan dapat diartikan sebagai memberikan bimbingan pada anak didik 

untuk dapat berkembang menuju arah kedewasaan seperti tujuan pendidikan . 

Untuk mencapai tujuan Pendidikan Luar Biasa diperlukan cara yang tepat agar 

anak yang berkelainan khususnya anak Tunagrahita dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

 Sistem pendidikan dan pengajaran anak berkelainan khususnya anak 

Tunagrahita berbeda dengan anak normal pada umumnya. 

Untuk anak Tunagrahita lebih bersifat individual, fleksibel, dengan cara informal 

dan harus bersifat kongkrit serta dapat menarik perhatian sehingga membantu 

mempermudah anak dalam menerima pelajaran ( Moh. Amin, 1995;155). 
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Anak Tunagrahita merupakan kondisi anak yang kecerdasannya di bawah rata-

rata, yang ditandai dengan keterbatasan intelegensi dan ketidak cakapan interaksi 

sosial ( T. Sutjihati Somantri, 1996;159 ) Keterbatasan intelegensi mengakibatkan 

anak Tunagrahita sulit mengikuti program pendidikan di sekolah biasa atau 

klasikal. Dengan keterbatasan intelegensi pula mengakibatkan anak Tunagrahita 

mengalami kesulitan dalam belajar membaca dan menulis Pelajaran membaca  

pada hakekatnya termasuk pelajaran bahasa . 

Yang dimaksud bahasa disini adalah alat penghubung rohani dengan kata-kata 

sehingga keterampilan membaca ini sangat penting untuk dipelajari sebagai sarana 

untuk berinteraksi sosial. Bahasa dalam kehidupan sehari-hari sangat memegang 

peranan penting, terutama dalam mengungkapkan pikiran seseorang. 

Konsep, pikiran dan angan-angan seseorang diungkapkan melalui bahasa, baik 

dengan bahasa lisan, bahasa tertulis maupun bahasa isyarat. 

 Oleh karena itu, pada anak Tunagrahita mempelajari keterampilan membaca 

sangat diperlukan agar mereka dapat berinteraksi sosial. 

Hal ini yang menyebabkan belajar membaca perlu mendapat penanganan dan 

bimbingan khusus sehingga kesulitan membaca pada anak Tunagrahita dapat 

diatasi. Kurikulum 1994 juga memberi kebebasan pada guru untuk memilih 

metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan,bahan dan kondisi siswa. 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengajarkan pada anak Tunagrahita 

dengan media gambar untuk pengenalan huruf. 

Menurut Ag Soejono ( 1983; 20 ) “ Metode eja dimulai dengan mengajarkan huruf 

sebagai unsur kata, kemudian menyusunnya”. 
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Kemudian Djauzak Ahmad ( 1994; 14 ) menyatakan bahwa “ Metode eja adalah 

cara menyampaikan pelajaran membaca dengan mengenalkan huruf yang 

menyusun kata dan mengenalkan kata dan menyusun kalimat “. 

Namun demikian bagi anak Tunagrahita akan masih kesulitan untuk memahami 

bahan bacaan yang verbal, maka dengan diberikannya media gambar akan lebih 

memudahkan anak Tunagrahita dalam memahami dan menangkap konsep 

verbalitas tersebut. Soeparno ( 1980; 14 ) mengatakan bahwa “ Penggunaan media 

pengajaran bertujuan agar pesan dan informasi yang dikomunikasikan dapat 

terserap sebanyak-banyaknya oleh para siswa sebagai penerima informasi “.  

Informasi yang disampaikan melalui lambang verbal saja kemungkinan 

terserapnya sangat kecil, sebab informasi tersebut dirasakan sangat abstrak 

sehingga sulit meresapi dan mengingat-ingatnya. 

 Keterbatasan anak Tunagrahita merupakan salah satu masalah dalam dunia 

pendidikan sehingga pelayanan bagi anak Tunagrahita harus benar-benar tepat 

agar masalah yang dihadapi segera teratasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

berhasil atau tidaknya anak Tunagrahita dalam belajar antara lain faktor dari 

dalam anak seperti tingkat kecerdasan dan kemampuan membaca. Dan faktor dari 

luar seperti sarana dan prasarana yang menunjang proses pengajaran.  

Dengan adanya keterbatasan anak Tunagrahita dalam beberapa aspek, maka 

dalam proses pembelajaran perlu alat bantu secara kongkrit. Sebelum dapat 

membaca terlebih dahulu anak perlu pengenalan huruf, kemudian merangkai suku 

kata,  suku kata menjadi kata, kata menjadi kalimat. Pengenalan huruf pada anak 

Tunagrahita kelas I bukanlah hal yang mudah untuk diajarkan pada siswa. 
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Banyak guru SLB / C yang mengeluh sulitnya untuk tercapainya penyampaian hal 

ini pada anak didik.Disini diperlukan upaya atau kreatif seorang guru untuk 

keberhasilan tersebut. 

 Dalam pengamatan sehari-hari kondisi keterampilan akan kemampuan 

membaca siswa Tunagrahita kelas I SLB / BC Bina Taruna Manisrenggo Klaten 

sangat rendah, dan memprihatinkan perlu mendapatkan perhatian, dan 

penanganan khusus. Banyak siswa yang belum dapat membaca dan mengenal 

huruf dengan benar dan tepat, maka perlu mendapatkan perhatian secara serius, 

untuk keberhasilannya. Guna meningkatkan strategi pembelajaran,dan 

mempermudah penyampaian materi pada siswa, secara berkelanjutan, variatif, 

inovatif, dan mampu memperbaiki sistem pembelajaran di kelas,dan 

menggunakan pelayanan khusus. 

Dengan kenyataan itu pula penulis memilih judul penelitian. 

 

B. Rumusan masalah.

.Berdasarkan latar belakang diatas,maka penulis dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut: “ Apakah penggunaan media gambar dapat mengatasi kesulitan 

belajar membaca anak Tunagrahita kelas I ?”. 

C .Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah : “ Untuk mengetahui penggunaan media gambar 

dalam pembelajaran pengenalan huruf dalam mengatasi kesulitan membaca anak 

kelas I Tunagrahita  SLB / BC Bina Taruna Manisrenggo Klaten”. 
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D . Manfaat Penelitian.

Keberhasilan dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut: 

1..Manfaat Teoritis 

 a . Dapat dijadikan salah satu alternatif dalam sistem pembelajaran oleh 

 pendidik anak Tunagrahita.  

 b.. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pertimbangan memperkaya 

 media dalam pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi guru atau pendidik, hasil penelitian diharapkan untuk meningkatkan 

 strategi pembelajaran secara berkelanjutan, variatif,kreatif, dan mampu 

 memperbaiki sistem pembelajaran di kelas,serta mempermudah pembelajaran 

 dalam pencapaian tujuan pendidikan.  

 b. Bagi siswa atau anak didik, hasil penelitian ini diharapkan untuk 

 meningkatkan kemampuan dalam pengenalan huruf untuk mengatasi kesulitan 

 membaca anak Tunagrahita, dan pada akhirnya dapat membaca dan menulis 

 dengan benar, dan memperlancar serta mempermudah siswa dalam menerima 

 pembelajaran dari guru. 
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BAB. II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian teori 

1. Tinjauan tentang Tunagrahita.

a. Pengertian Tunagrahita.

Menurut Munzayanah ( 2000;13 ) “ Anak Tunagrahita adalah anak yang 

mengalami hambatan dalam bidang intelektual secara seluruh kepribadiannya 

sehingga mereka tidak mampu hidup dengan kekuatan sendiri di dalam 

masyarakat” 

 Emi Dasiemi dan Soenaryo (1995; 45 ) “ Retardasi mental atau Tunagrahita 

menerangkan tentang keadaan fungsi intelektual umum bertaraf subnormal yang 

dimulai dalam masa perkembangan individu dan berhubungan dengan terbatasnya 

kemampuan belajar daya penyesuian diri dan proses pendewasaan individu 

tersebut”. 

 Definisi lain dengan sebutan Tunagrahita, yaitu anak yang mempunyai 

kecerdasan dibawah kecerdasan anak normal, sehingga tidak memungkinkan 

untuk mengikuti pendidikan di sekolah umum .  Tamsik Udin dan E. Tejaningsih, 

 (1988; 100 ) 

 Japan League for the Mentally Retarded ( 1992; p.22 ) yang dimaksud dengan 

retardasi mental ialah  

1). fungsi inteleknya lamban,yaitu IQ 70 ke bawah berdasarkan tes intelegensi 

 baku, 

2). kekurangan dalam perilaku adaptif 

3). terjadi pada masa perkembangan yaitu antara masa konsepsi hingga usia 18 th.  

 T. Sutjihati Soemantri (1996;38 ) menyatakan bahwa “ Anak Tunagrahita 

merupakan kondisi anak yang kecerdasannya dibawah rata-rata, yang ditandai 

dengan keterbatasan intelegensi dan ketidak cakapan dalam interaksi sosial”. 

 Berdasarkan dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan Tunagrahita 

adalah kondisi anak abnormal dimana mereka memiliki ketidak mampuan atau 

hambatan dalam fungsi intelektual, sosial, emosional, dan kepribadiannya 
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sehingga mereka mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan 

sekitar, yang mempunyai kecerdasan dibawah rata-rata, sehingga memerlukan 

pendidikan dan layanan yang khusus bagi mereka. 

 

b. Penyebab Tunagrahita.

Penyebab Tunagrahita dapat disebabkan oleh berbagai faktor 

1).  Faktor genetik. 

2 ). Sebab-sebab pada masa prenatal. 

3 ). Sebab-sebab pada masa peri natal. 

4).  Sebab-sebab pada masa postnatal.  

5) . Karena faktor sosiokultural ( deprivasi lingkungan ) 

 ( Mulyono Abdurrahman Suyadi, 1994.30 ) 

1). Faktor genetik. 

 Penemuan dibidang biokimiawi dan genetik telah memberi penjelasan tentang 

 penyebab Tunagrahita, berupa kerusakan biokimiawi ( bio chemical 

disorders) dan abnormalitas kromosomal ( chromosomal Abnormalities ) 

2). Penyebab Tunagrahita pada masa prenatal. 

 Terdapat beberapa kondisi yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan 

 embrio dan yang menyebabkan kesalahan perkembangan  sistem syaraf, serta 

 menyebabkan retardasi mental. 

 Pengaruhnya terhadap intelegensi anak-anak yang diturunkan  yang 

 disebabkan oleh keadaan nutrisi ibu, psikologis, dan lingkungan fisik. 

Penyebabnya antara lain: 

a). Infeksi Rubella ( cacar ). 

 Virus Rubella yang mengenai ibu hamil selama 3 bulan pertama kehamilan 

 kemungkinan menyebabkan retardasi mental.  

b)..Faktor Khusus ( Rh ). 

 Darah Rh positif dan darah Rh negatif saling menolak. 

 Jika kedua saling ketemu bisa menyebabkan Tunagrahita. 
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3). Penyebab Tunagrahita pada perinatal. 

 Berbagai peristiwa pada saat kelahiran memungkinkan terjadi retardasi 

mental.Kerusakan otak pada anak-anak sering berhubungan dengan kejadian-

kejadian pada saat kelahiran ( perinatal ). 

Yang kemudian berhubungan dengan retardasi mental antara lain: 

a) . Lamanya kelahiran dan sulitnya dalam kelahiran, penggunaan alat kedokteran 

 lahir sungsang dapat menyebabkan retardasi mental. 

b). Sesak napas ( asphixia ), yaitu disebabkan oleh kekurangan oksigen dalam 

 otak selama proses kelahiran. 

4). Penyebab post natal. 

 Penyebab akibat infeksi dan problema nutrisi yang diderita pada masa bayi 

dan anak dapat menyebabkan retardasi mental. 

Penyakit akibat infeksi penyebab anak Tunagrahita adalah encephalitis dan 

meningitis.  

 a) .Encephalitis adalah peradangan sistem saraf pusat yang disebabkan oleh virus. 

 b) .Meningitis adalah suatu kondisi dari infeksi bakteri yang menyebabkan 

 peradangan pada selaput otak.  

 c). Malnutrisi kronik. 

 Kekurangan nutrisi, biasanya kekurangan protein pada perkembangan   dapat 

 berpengaruh negatif terhadap perkembangan intelek. 

 d).Kekurangan nutrisi pada ibu yang sedang hamil menyebabkan prematuritas 

 dapatmeningkatkan kerusakan otak pada fetus. 

 5). Penyebab Sosiokultural. 

 Lingkungan sosial budaya dapat berpengaruh terhadap kemampuan intelek 

Manusia dapat mengaktualisasikan sifat-sifat kemanusiaannya hanya jika berada 

dalam lingkungan manusia. 
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c. Klasifikasi Tunagrahita.

Mengenai klasifkasi anak Tunagrahita belum ada keseragaman diantara para 

ahli, karena masing-masing ahli mengadakan klasifikasi sesuai dengan bidangnya 

masing-masing. 

 Munzayanah (2000; 20 ) mengklasifikasikan anak Tunagrahita menjadi 

enam macam yaitu: 

 1).Klasifikasi menurut derajad kecacatan  
 2).Klasifikasi menurut ekologinya 
 3).Klasifikasi menurut tipe klinis 
 4). Klasifikasi menurut tujuan pendidikan 
 5). Klasifikasi dari “ The American Psychratric Assosiation “. 
 6). Klasifikasi menurut “ American Assosiation on Mental Deficiency atas 
 dasar tujuan medik.   
 
Adapun pengklasifikasiannya adalah sebagai berikut: 

1). Klasifikasi menurut derajad kecacatannya, antara lain: 

 a). Idiot          : IQ  0 - 25 

 b). Imbisil       : IQ 25 – 50 

 c).Debil          : IQ 50 – 70 

2). Klasifikasi menurut ekologimya,antara lain: 

 a). Anak Tungrahita karena keturunan 

 b). Anak Tunagrahita karena gangguan fisik 

 c). Anak Tunagrahita karena kerusakan otak. 

3). Klasifiksi menurut tipe klinis, antara lain: 

 a). Cretinisme 

 b).Mongoloid 

 c).Microcepalis 

 d).Hidrocepalis 

 e). Cerebral palsy 

4).Klasifikasi menurut tujuan pendidikan, antara lain: 

 a).Anak mampu rawat 

 b) Anak mampu latih 

 c).Anak mampu didik 
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5).Klasifikasi dari “ The American Psychratric Assosiation”, yaitu: 

 a). Mild deficiency 

 b). Modere deficiency 

 c) Servere deficiency 

6). Klasifikasi menurut American Assosiation on Mental Deficiency atas dasar 

 tinjauan medik, meliputi:  

 a). Penyakit karena infeksi  

 b). Penyakit karena intoksitasi 

 c). Penyakit karena trauma / sebab fisik 

 d). Penyakit karena gangguan metabolisme, pertumbuhan 

 e). Penyakit akibat pengaruh prenatal yang tidak diketahui 

 Menurut Mulyono Abdurrahman, Sudjadi ( 1994; 22 ) “untuk keperluan 

pembelajaran anak-anak berintelegensi rendah umumnya diklasifikasikan 

berdasarkan taraf subnormalitas intelektual “. Ada empat kelompok yaitu:   

 1). Taraf perbatasan atau lamban belajar ( the bordeline or the slow learner ) 
 IQ 70 - 85 
 2). Tunagrahita mampu didik ( educablementally retarded ) IQ 50  - 70 
 atau 75 
 3). Tunagrahita mampu latih ( trainable mentally retarded ) IQ 30 atau 35 
 samapai 50 atau 55 
 4). Tunagrahita mampu rawat ( dependent or profo udly mentally retarded ) 
 IQ dibawah 25 atau 30 
 

Pendapat T Sutjiati Somantri ( 2005; 106). 

Kemampuan anak Tunagrahita kebanyakan diukur dengan tes Stanford Binet dan  

Skala Weschler ( WISC )adalah:

1). Tunagrahita Ringan.
- Disebut juga moron atau debil.  
- IQ antara 68 – 52 menurut Binet, sedangkan Skala Weschler ( WISC ) memiliki 
 IQ 69 – 55. 
- Mereka masih dapat belajar membaca, menulis dan menghitung,mampu 
 mengerjakan pekerjaan yang ringan,penyesuaikan sosial secara independent. 
- Mereka secara fisik nampak seperti anak normal. 
 2). Tunagrahita Sedang 
- Disebut juga imbisil. 
- IQ 51 – 36 pada skala Binet, dan IQ 54 – 40 pada skala Weschler. 
- Bisa mencapai perkembangan MA samapai kurang lebih 7 tahun. 
- Mereka bisa dididik mengurus diri, melindungi diri dari bahaya. 
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- Anak Tunagrahita sedang sangat sulit bahkan tidak dapat belajar secara 
 akademik seperti membaca,menulis dan berhitung, mereka masih dapat menulis 
 secara sosial,misalnya menulis namanya sendiri, alamat rumah, nama orang tua  
- Dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan pengawasan yang terus  menerus. 
3). Tunagrahita Berat. 
- Kelompok ini sering disebut idot. 
- Kelompok ini dibedakan lagi menjadi antara anak Tunagrahita berat dan sangat 
 berat. 
- Tunagrahita berat ( severe ) memiliki IQ 39 – 20 menurut Binet, 
 IQ 39 – 25 menurut Weschler. 
 - Tunagrahita sangat berat ( profound ) memilki IQ dibawah 19 menurut skala 
 Binet, dan IQ dibawah 24 menurut Weschler, 
- Kemampuan MA maksimal yang dicapai kurang dari 3 tahun. 
- Anak Tunagrahita berat memerlukan bantuan perawatan secara total, bahkan 
 memerlukan perlindungan dari bahaya sepanjang hidupnya. 
 

Berdasarkan pendapat diatas penulis menarik kesimpulan bahwa penyebaab 

Tunagrahita adalah: 

 1). Faktor genetik yang berupa kerusakan biokimiawi dan abnormalitas 

 kromosom. 

 2). Penyebab pada masa prenatal atau sejak dalam kandungan, yang dapat 

 mempengaruhi pertumbuhan embrio yang menyebabkan kesalahan 

 perkembangan system syaraf yang merupakan menyebab retardasi mental, 

 pengaruh nutrisi ibu, psikologis lingkungan fisik, dan virus Rubela maupun 

 Faktor khusus ( Rh ). 

 3).Penyebab pos natal, bisa terjadi pada saat proses kelahiran atau sesudah lahir. 

 Proses kelahiran misalnya sulit lahir sehingga menggunakan alat-alat 

 kedokteran, kekurangan oksigen saat lahir, dan penyakit yang disebabkan 

 infeksi yang menyebabkan peradangan pada otak, dan malnutrisi yang kronik 

 sehingga penyebabkan retardasi mental. 

 

d. Karakteristik Tunagrahita.

Anak Tunagrahita tidak hanya mengalami kelainan dalam intelegensi dan           

bidang-bidang lain saja, akan tetapi hampir seluruh kepribadiannya terganggu. 

Kemampuan berpikir, emosi dan ingatan menunjukka kelainan. 

Makin rendah intelegensi seorang anak, semakin rendah pula kepribadiannya. 
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Tunagrahita merupakan kondisi dimana perkembangan kecerdasannya mengalami 

hambatan, sehingga tidak mencapai tahap perkembangan yang optimal. 

 Ada beberapa karakteristik umum anak Tunagrahita ( Sutjihati  S.  2005, 105 ) 

1 ) . Keterbatasan intelegensi 

 Intelegensi merupakan fungsi yang komplek sebagai kemampuan untuk 

mempelajari informasi dan keterampilan, menyesuaikan diri dengan masalah dan 

situasi kehidupan baru, belajar pengalaman masa lalu, berpikir abstrak, kreatif, 

dapat menilai secara kritis, menghindari kesalahan-kesalahan,mengatasi kesulitan- 

kesulitan, dan kemampuan untuk merencanakan masa depan. Anak Tunagrahita 

memiliki kekurangan dalam semua hal tersebut. Kapasitas belajar anak 

Tunagrahita yang bersifat abstrak terbatas, belajar berhitung membaca dan 

menulis juga terbatas. Kemampuan belajarnya cenderung tanpa pengertian dan 

belajar dengan membeo. 

2 ). Keterbatasan sosial. 

 Anak Tunagrahita memiliki kesulitan dalam mengurus diri sendiri dalam 

masyarakat oleh karena itu mereka memerlukan bantuan. 

Anak Tunagrahita cenderung berteman dengan anak yang lebih muda usianya, 

ketergantungan terhadap orang tua sangat besar, tidak mampu memikul tanggung 

jawab sosial dengan bijaksana, mereka harus selalu dibimbing dan diawasi. 

Mereka mudah dipengaruhi dan cenderung melakukan sesuatu tanpa memikirkan 

akibatnya. 

3 ). Keterbatasan fungsi-fungsi mental lainnya. 

 Anak Tunagrahita memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan suatu 

reaksi, bisa mengikuti hal-hal yang rutin dan secara konsisten dialaminya dari hari 

ke hari. Tidak dapat menghadapi suatu kegiatan atau tugas dalam jangka waktu 

yang lama. Membutuhkan kata-kata kongkret dalam mengajarkan konsep besara 

kecil,keras dan lemah, pertama, kedua dan terakhir  perlu menggunakan 

pendekatan yang konkret.Anak Tunagrahita kurang mampu mempertimbangkan 

sesuatu, membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah., ini semua karena 

kemampuannya terbatas sehingga tidak dapat membayangkan terlebih dahulu 

konsekuensi dari suatu perbuatan. 
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Pentingnya memahami karakteristik anak Tunagrahita, ciri-ciri pokok tersebut 

 1). Ciri pokok sub normalita mental adalah intelegensi anak ada dibawah  

 normal,jadi IQ kurang dari 100.  

 2). Mengalami kelambatan dalam segala hal kalau dibandingkan dengan anak 

 anak normal sebaya, baik ditinjau dari psikis,sosal, phisik dan lain-lain. 

 3). Tidak dapat menyelesaikan studinya  sampai tamat SD. 

 4). Tidak dapat konsentrasi terlalu lama ( lekas bosan ). 

 5). Perlu mendapat pelayanan khusus dan pendidikan khusus. 

 6) .Daya abstraksinya sangat kurang. 

 7). Perbendaharaan kata sangat kurang. 

 8). Pikiran, ingatan, kemauan dan sifat-sifat mental lainnya lebih jelek kalau 

 dibanding dengan anak normal yang sebaya. 

 9).Tidak dapat menjadi normal. ( Sri Rukmini, 1987 ), 

 Berdasarkan pendapat para ahli tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa anak 

Tunagrahita sebenarnya tidak hanya menderita kelainan intelegensi dan bidang-

bidang lain saja, akan tetapi hampir seluruh kepribadiannya terganggu. 

Kemampuan berpikir, emosi dan ingatan menunjukkan kelainan. 

Hal ini dapat terjadi karena bagian yang satu berhubungan saling mempengaruhi 

bagian lain. Makin rendah intelegensi seorang anak, maka gangguan 

kepribadiannya juga semakin parah. 

 

2. Tinjuan tentang kesulitan belajar menbaca anak kelas I Tunagrahita. 

a. Pengertian kesulitan belajar membaca. 

 Kesulitan belajar membaca sering disebut juga disleksia  ( dyslexia ). 

Ada dua tipe disleksia , yaiu disleksia auditori dan disleksia visual. Yusuf,M 2003  

( net, 2008/12/ 6 ).  

Gejala disleksia auditori adalah sebagai berikut: 

 1). Kesulitan dalam diskriminasi auditoris dan persepsi sehingga mengalami 

 kesulitan dalam analisis fonetik, contohnya anak tidak dapat membedakan 

 kakak,kapak, katak.  

 2). Kesulitan analisis dan sintesis auditoris. 
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3). Kesulitan auditoris bunyi atu kata. 

 4). Membaca dalam hati lebih baik dari pada membaca lisan 

 5). Kadang-kadang disertai gangguan urutan auditoris 

 6). Anak cenderung melakukan aktifitas visual. 

Gejala disleksia visual, antara lain: 

 1). Tendensi terbalik, misalnya b dibaca d, p dibaca g, u dibaca n, m dibaca w   

 2). Kesulitan diskriminasi, mengacaukan huruf atau kata yang mirip 

 3).Kesulitan mengikuti dan mengingat urutan visual 

 4). Memori visual terganggu. 

 5). Kecepatan persepsi lambat. 

 6). Kesulitan analisis dan sintesis visual. 

 7). Hasil tes membaca buruk. 

 

Menurut Harnsby , dalam Mulyono Abdurrahman ( 1994; 8 ) 

Disleksia tidak hanya kesulitan belajar membaca tetapi juga menulis. 

 Dari berbagai macam definisi tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa  

kesulitan belajar membaca adalah : adanya gangguan fungsi otak, tidak hanya 

kesulitan membaca tetapi juga menulis karena ada kaitannya yang tidak dapat 

dilepaskan dari kesulitan bahasa, karena semuanya merupakan komponen sistem 

komunikasi yang terintegrasi. 

b. Macam-macam bentuk kesulitan belajar membaca.

Menurut Mer cer , dalam Mulyono Abdurrahman (1983:309 )  ada empat 

kelompok karakteristik kesulitan belajar membaca: 

1 ). Kebiasaan membaca. 

 Anak sering memperlihatkan kebiasaan membaca yang tidak wajar, adanya 

 gerakan- gerakan yang penuh ketegangan,seperti mengernyitkan kening, 

 gelisah, diam, suara meninggi, atau menggigit bibir, perasaan tidak 

 aman,perilaku menolak untuk membaca, menangis dan sebagainya.  

 Anak berkesulitan belajar membaca juga sering memegang buku bacaan yang 

 terlalu menyimpang dari kebiasaan anak normal, yaitu jarak antara mata dan 

 buku kurang dari 15 inci  + 37,cm ). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



16

.

2 ) Kekeliruan mengenal kata. 

 Anak berkesulitan belajar membaca sering mengalami kekeliruan dalam 

 mengenal kata.Kekeliruan jenis ini mencakup: penghilangan, penyisipan, 

 penggantian,pembalikan, salah ucap, pengubahan tempat tidak mengenal kata 

 dan tersentak- sentak. 

3).Kekeliruan pemahaman. 

 Gejala ini tampak pada banyaknya kekeliruan dalam menjawab pertanyaan 

 yang berkaitan dengan bacaa, tidak mampu mengemukakan urutan cerita yang 

 dibaca dan tidak mampu memahai tema utama dari cerita. 

4 ). Gejala-gejala serba neka. 

 Tampak seperti membaca kata dalam kata, membaca dengan penuh 

 ketegangan dan nada tinggi, dan membaca dengan penekanan yang tidak 

 tepat. 

 Menurut Hargrove,dalam Mulyono Abdurrahman ( 1994; 171)  memperoleh 

data dalam anak belajar berkesulitan membaca mengalami berbagai kesalahan 

antara lain: 

 1). Penghilangan kata atau huruf 

 2). Penyelipan kata 

 3). Penggantian kata 

 4). Pengucapan kata salah tetapi makna berbeda 

 5). Pengucapan kata salah tetapi makna sama. 

 6). Pengucapan kata salah dengan dan tidak bermakna 

 7). Pengucapan kata dengan bantuan guru 

 8). Pengulangan 

 9). Pembalikan kata 

 10). Pembalikan huruf 

 11). Kurang memperhatikan tanda baca 

 12). Pembetulan sendiri 

 13). Ragu-ragu 

 14). Tersendar-sendat 
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Berbagai kesalahan membaca yang telah dikemukakan dapat digunakan 

guru sebagai acuan dalam menyusun alat diagnosis informal. 

Observasi yang terus menerus guru dapat mengetahui kesalahan-kesalahan anak 

dalam membaca dan berdasarkan kesalahan-kasalahan tersebut dapat dicarikan 

pemecahannya. 

 

c. Faktor pengaruh kesulitan belajar membaca. 

 Menurut Suwaryono Wiryodjoyo, ( 1989; 4 -7 ) selain faktor akademik yang 

perlu dipertimbangkan dalam kesiapan membaca  adalah: 

 1). Kecerdasan  

 Kematangan untuk belajar membaca belum tentu sama untuk setiap 

 anak, meskipun umumnya orang menganggap bahwa umur 6 – 7 tahun, 

 anak sudah matang untuk belajar membaca. Antara IQ, usia, mental dan 

 keberhasilan belajar membaca ada hubungannya. Anak yang taraf 

 kecerdasannya (IQ) 50, misalnya hanya dapat diajari bahan-bahan yang 

 sangat mudah. 

 2). Kesehatan jasmani. 

 Pengaruh kesehatan jasmani atas hasil belajar membaca cukup besar 

 terutama persepsi mata dan telinga sama pentingnya dengan tingkatan 

 energi yang dipergunakan.         

 3).Rumah dan masyarakat. 

 Latar belakang pengalaman, gaya hidup anak di rumah mempengaruhi 

 hasil beljrnya di sekolah. 

 4). Kematangan sosial dan kebebasan . 

 Sebelum ada kematangan sosial biasanya anak belum banyak 

 mengadakan kontak sosial dengan teman-temannya. 

 5). Integrasi persyaratan. 

 Adanya koordinasi antara mata, telinga, dan psikomotor untuk belajar 

 membaca. 

 Menurut Lovitt,dalam Molyono Abdurrahman ( 1989; 151 ) ) ada berbagai 

penyebab kesulitan belajar bahasa : 
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1). Kekurangan kognitif 
 2). Kekurangan dalam memori 
 3). Kekurangan kemampuan melakukan evaluasi 
 4). Kekerangan kemampuan memproduksi bahasa  
 5). Kekurangan dalam bidang prakmatik atau penggunaan fungsional 
 bahasa. 
 

Sabarti Akhadiah ( 1991; 29 ) mengemukakan beberapa  faktor yang dapat 

menpengaruhi kemampuan membaca, yaitu: 

 1).Motivasi. 

 Artinya bahwa motifasi merupakan faktor yang cukup besar  pengaruhnya 

 terhadap kemampuan membaca, sering kegagalan membaca terjadi karena 

 rendahnya motivasi, motivasi meliputi motivasi intrinsik dan ekstrensik.         

 2). Lingkungan keluarga. 

 Artinya orang tua yang memiliki kesadaran akan pentingnya membaca , 

 akan berusaha agar anak-anaknya memiliki kesempatan untuk belajar 

 membaca. Untuk itu orang tua memegang peranan sangat penting untuk 

 pengembangan kemampuan membaca anak. 

 3). Bahan bacaan. 

 Artinya bahan bacaan akan mempengaruhi seseorang dalam minat maupun 

 kemampuan memahaminya. Bahan bacaan harus disesuaikan dengan 

 kondisi dan kebutuhan anak. Faktor yang diperhatikan dalam penentuan 

 bahan bacaan adalah topik dan taraf kesulitan pembaca. 

Suwaryono Wiryadijoyo (1989; 4 ) 

Beberapa faktor selain faktor akademik yang perlu dipertimbangkan didalam 

kesiapan membaca adalah kecerdasan, kesehatan jasman, lingkungan rumah dan 

masyarakat,kematangan sosial dan kebebasan,perkembangan emosional,integrasi 

persyaratan ( Neurological Integration ). 

 

d. Metode mengatasi kesulitan belajar membaca.  

 Ada dua kelompok metode pengajaran membaca, yaitu metode pengajaran 

membaca bagi anak pada umumnya dan metode pengajaran membaca khusus bagi 

anak berkesulitan belajar. 
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1. Metode pengajaran membaca bagi anak pada umumnya: 

 Ada berbagai metode pengajaran membaca yang bisa digunakan oleh guru 

 reguler: 

 a).Metode membaca dasar. 

 Umumnya menggunakan pendekatan elektik yang menggabungkan berbagai 

 prosedur untuk mengajarkan kesiapan perbendaharaan kata,mengenal kata, 

 pemahaman dan kesenangan membaca.  Lerner, dalam Mulyono 

 Abdurrahman , ( 1988; 137 ). Penyajian pada kelas permulaan ditekankan 

 pada penggunaan metode SAS ( Struktural Analitik Sintetik ). 

 b). Metode Fonik   

 Metode ini menekankan pada pengenalan kata melalui proses mendengarkan 

 bunyi huruf. Biasanya mengaitkan huruf-huruf tersebut dengan berbagai nama 

 benda yang sudah dikenal.Misalnya huruf a dengan gambar ayam, huruf b 

 dengan gambar bola,huruf c dengan gambar cicak dan sebagainya. 

 c). Metode Linguistik  

 Berdasarkan atas pandangan bahwa membaca pada dasarnya suatu proses 

 memecahkan kode atau sandi yang berbentuk tulisan menjadi bunyi yang 

 sesuai dengan percakapan. 

 d ). Metode SAS ( Struktural Analitik Sintetik ). 

 Metode ini merupakan perpaduan antara metode fonik dengan metode 

 l inguistik. Metode ini berdasarkan atas asumsi bahwa pengamatan anak  

 dimulai dari keseluruhan ( gestalt ) dan kemudian ke bagian –bagian. 

 e ). Metode Alfabetik  

 Metode ini menggunakan dua langkah, yaitu memperkenalkan kepada anak  

 berbagai huruf alfabet,kemudian merangkai huruf menjadi suku kata , kata, 

 dan kalimat. 

 f ). Metode Pengalaman Bahasa. 

 Metode ini berintegrasi dengan perkembangan anak dalam keterampilan 

 mendengarkan,bercakap-cakap, dan menulis. Bahan bacaan didasarkan atas 

 pengalaman anak.belajar. 
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2. Metode pengajaran membaca khusus bagi anak berkesulitan belajar. 

 Ada beberapa metode pengajaran membaca bagi anak berkesulitan belajar: 

 a ). Metode Fernald 

Fernald telah mengembangkan suatu metode multisensoris yang dikenal 

 dengan metode VAKT ( Visual Auditory Kinesthetic and Tactile ). 

 b ). Metode Gillingham. 

 Merupakan pendekatan terstruktur taraf tinggi yang memerlukan lima jam  

 pelajaran selama dua tahun. 

 c ).Metode Analisis Glas 

 Merupakan suatu metode pengajaran melalui pemecahan sandi kelompok 

 huruf dalam kata. Dengan metode ini anak akan merespon secara visual 

 maupun auditoris terhadap kelompok-kelompok huruf. 

 Disini penulis menggunakan metode SAS ( Struktural Analitik Sintetik ). 

Metode ini merupakan perpaduan antara metode fonik dengan metode linguistik. 

Metode ini berdasarkan asas asumsi bahwa pengamatan anak dimulai dari 

keseluruhan ( gestalt ) dan kemudian ke bagian-bagian. Dengan metode fonik 

yang mengkaitkan huruf-huruf dengan gambar atau benda, disini penulis 

menggunakan media gambar dengan metode eja untuk pengenalan huruf dapat 

mengatasi kesulitan membaca anak kelas I Tunagrahita SLB / BC Bina Taruna 

Manisrenggo Klaten tahun 2008 – 2009. 

 

3. Tinjauan tentang media gambar dalam pembelajaran membaca. 

 a. Pengertian tentang media gambar.

Dinge Borman Rumpuk , dalam Mulyono Abdurrahman . ( 1988 : 6 ) 

Media pengajaran sebagai alat baik hard ware maupun soft ware yang 

dipergunakan sebagai media komunikasi dan yang tujuannya untuk meningkatkan 

efektifitas proses belajar mengajar. 

 Menurut Romiszoweki yang dikutip oleh BasukiWibowo, Farida Mukti, 

( 2001; 12 ) mengemukakan bahwa ‘ media adalah pembawa pesan yang berasal 

dari suatu sumber pesan ( yang dapat berupa orang tua atau benda ) kepada 

penerima pesan “. Dalam proses belajar mengajar penerima pesan itu adalah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



21

.

siswa. Pembawa pesan berinteraksi dengan siswa melalui indera mereka. Siswa 

dirangsang oleh media untuk menggunakan inderanya untuk menerima informasi 

 Gambar adalah tiruan barang ( orang, binatang, tumbuhan dan sebagainya ) 

yang dibentuk dengan cat, tinta,potret dan lain-lain. (Kamus Umum Bahasa 

Indonesia ) sehingga gambar merupakan bahasa yang umum yang dapat 

dimengerti dan dinikmati dimana-mana. 

Gambar merupakan salah satu bentuk media yang masuk dalam kategori grafis. 

Gambar didefinisikan sebagai respresentasi visual dari orang,tempat ataupun 

benda yang diwujudkan di atas kanvas, kertas ataupun bahan lain baik dengan 

cara lukisan, gambar atau foto. Hackbarth (1996 ) mengemukakan pemanfaatan 

gambar dalam proses pembelajaran sangat membantu guru dalam beberapa hal 

yaitu: 

 1). Menarik perhatian, pada umumnya semua orang senang melihat foto/ 
 gambar. 
 2). Menyediakan gambaran nyata dari obyek yang karena suatu hal tidak 
 mudah untuk diamati 
 3). Memperjelas hal-hal yang bersifat abstrak. 
 4). Mampu mengilusikan suatu proses.   
 

Dari beberapa pernyataan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

media gambar yaitu suatu media yang digunakan sebagi alat bantu dalam 

pembelajaran untuk mempermudah mamahami suatu pesan dan mengingat isi dari 

informasi bahan-bahan yang bersifat abstrak. 

 

b.Jenis-jenis media.

Menurut Sri Anifah Wiryawan dan Noorhadi (1994 ) mengklasifikasikan  sbb: 

 1). Media visual 

 Yaitu yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan. Jenisnya adalah: 

 a). Media gambar diam ( stilt picturs ) dan grafis. 

 b)..Media papan. 

 c). Media dengan proyeksi 

 2).Media audio 

 Yaitu merupakan jenis media yang didengar, media ini memiliki 
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karakteristik memanipulasian pesan hanya dilakukan melalui bunyi atau 

 suara. 

 Jenisnya antara lain: 

 a). Cassete tape recorder. 

 b).Radio 

 3). Media audio visual 

 Media ini media yang tidak hanya dapat dipandang atau diamati, tetap juga 

 dapat didengar.  

 Jenisnya antara lain: 

 a).Televisi. 

 b).Vidio cassette 

 4). Media asli dan orang. 

 Media ini merupakan benda yang sebenarnya .  

 Media yang membantu pengalaman nyata peserta didik. 

 Yang termasuk di dalamnya antara lain: 

 a). Speciment 

 b).Mock up 

 c).Diorama. 

 d).Laboratorium di luar sekolah. 

 e).Musium 

 f). Community study 

 g).Walking trips 

 h). Field study 

 i).Dikunjungi manusi sumber 

 j).Special Learning Trips 

 k).Modul.  

 Rudi Bretz, dalam Basuki Wibawa, Farida Mukti.( 2001; .31 ) 

mengklasifikasikan media atas karakteristik utamanya suara,bentuk, visual 

( gambar,garis dan simbul) dan gerak. Disamping itu juga membedakan media 

tranmisi dan media rekaman. 
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Atas dasar itu digolongkan menjadi tujuh macam yaitu: 

 1). Media audio visual gerak. 
 2). Media audio visual diam. 
 3)..Media audio semi gerak 
 4). Media visual gerak 
 5). Media visual diam 
 6). Media audio 
 7). Media cetak. 
 

Kesimpulan berdasarkan penjelasan diatas, penulis menggunakan media visual 

yaitu media yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan,jenis media gambar 

termasuk media cetak. 

 
c. Manfaat dan fungsi media.

Secara khusus media pengajaran digunakan dengan tujuan sebagai berikut: 

 1). Memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami 

 konsep, prinsip, sikap dan keterampilan tertentu dengan menggunakan 

 media yang paling tepat menurut karakteristik bahan. 

 2). Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga  

 lebih merangsang minat peserta didik untuk belajar. 

 3). Menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam tehnologi,karena 

 peserta didik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media 

 tertentu. 

 4). Menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik. 

Secara umum fungsi media adalah: 

 a). Alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. 

 b). Bagian integral dari keseluruhan situasi mengajar. 

 c). Meletakkan dasar-dasar yang kongkrit dari konsep yang abstrak  

 sehingga dapat mengurangi pemahaman yang bersifat verbalisme. 

 d). Membangkitkan motivasi belajar peserta didik. 

 e). Mempertinggi mutu belajar mengajar. 

 Derek Rowntrie,dalam Mulyani Sumantri, Johar Permana ( 1982; 168 )  

Menyebutkan fungsi media pendidikan atau pengajaran adalah : 

 1). Membangkitkan motifasi belajar. 
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2). Mengulang apa yang telah dipelajari. 

 3). Menyediakan stimulus belajar. 

 4). Mengaktifkan respon peserta didik. 

 5). Memberikan balikan dengan cepat / segera. 

 6). Menggalakkan latihan yang serasi. 

 Jadi menurut penulis dapat mengambil kesimpulan dari manfaat dan fungsi 

dari meda adalah : 

 1. Memberikan kemudahan kepada siswa untuk lebih memahami konsep dalam 

 pembelajaran.  

 2. Menarik minat dan perhatian anak, sehingga senang dalam pembelajaran dan 

 mudah untuk menyamapikan materi, serta tidak membosankan. 

 3. Merupakan alat bantu pendidikan yang efektif dan dapat mengurangi 

 pemahaman yang bersifat verbalisme. 

 4. Membangkitkan motivasi belajar peserta didik dan mempertinggi mutu belajar 

 mengajar. 

 

d. Pengertian membaca 

 Membaca ialah proses psikologis untuk menentukan arti kata-kata tertulis 

.Membaca melibatkan penglihatan gerak mata,pembicaraan batin,ingatan, 

pengetahuan mengenal kata yang dapat dipahami, dan pengalaman membaca. 

( Cole ) , dalam Suwaryono Wiryodijoyo( 1989; 1 ). 

 Eric Doman (1991; 64 ) “ membaca adalah suatu proses pengenalan kata dan 

memahami kata-kata serta ide, selain itu membaca merupakan keterampilan yang 

wajib dimiliki anak usia sekolah dasar “  

 Lain lagi pendapat dari  Soedarsono,dalam Mulyono Abdurrahman  ( 1984; 2 )                 

Membaca merupakan aktivitas komplek yang memerlukan sejumlah besar 

tindakan terpisah-pisah mencakup penggunaan, pengertian, khayalan,pengamatan 

dan ingatan. 

 Bertolak dari berbagai definisi membaca yang telah dikemukakan oleh para 

ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa membaca adalah salah satu cara 
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berkomunikasi dengan sesama,merupakan aktivitas komplek mencakup fisik dan 

mental. 

 

e. Tingkatan  membaca 

Sebelum memulai dengan pengajaran membaca siswa harus siap belajar 

membaca .Murid dikatakan telah siap membaca kalau:  

 1). Ingat urutan huruf, dan tahu perbedaan kata-kata. 

 2). Ingat macam-macam bunyi, dan dapat membedakan bunyi dalam kata-kata. 

 3). Dapat memusatkan pandangan pada huruf-huruf, dan menyelaraskan gerakan 

 mata mengikuti berita tulisan, serta kembali ke baris berikutnya.  

 4). Mempunyai bahasa lisan yang benar, yang berisi kosa lain, pendengaran dan 

 percakapan, serta susunan kalimat yang normal.  

 5). Ingin membaca kata-kata,dan menyadari bahwa pikiran informatif dapat 

 diganti dengan kata-kata.  

 6). Mudah menangkap pengertian-pengertian yang dikenalkan pada awal buku- 

 buku bacaan.  Suwaryono Wiryodijoyo ( 1989; 20 ). 

 Adapun tingkatan-tingkatan membaca menurut Suwaryono Wiryodijoyo, 

 ( 1989; 29) adalah; 

 1). Pengenalan kata ( membaca permulaan ) 

 Dipakai lima cara untuk pengenalan kata, yaitu: 

 a). Kata-kata yang pertama yang dilihat. 

 b).Petunjuk konteks. 

 c).Analisa ucapan. 

 d).Analisa struktur. 

 e).Uraian suku kata. 

 2). Keterampilan pemahaman ( membaca pemahaman) 

 Ada enam macam keterampilan, yaitu: 

 a). Menemukan Detail. 

 b).Menunjukkan Pikiran Pokok. 

 c). Urutan Kejadian. 

 d). Mencapai Kata Akhir. 
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e).Menarik Kesimpulan. 

 f). Membuat Evaluasi. 

 

3). Membaca yang Fungsional. 

 Untuk keterampilan ini perlu diajarkan enam macam keterampilan membaca 

 fungsional yaitu: 

 a). Menemukan informasi di bagian-bagian buku yang berbeda. 

 b). Menggunakan bahan-bahan referensi. 

 c). Menemukan bahan-bahan di perpustakaan. 

 d). Menggunakan strategi-strategi belajar untuk menerapkan informasi. 

 e). Membaca bahan-bahan grafik. 

 f). Menggunakan kecepatan membaca dengan layak 

 Pendapat Hornsby, dalam Mulyono Abdurrahman ( 1994; 4 ) yaitu: 

 “ Kemampuan membaca bukan hanya terkait erat dengan kematangan gerak 
 motorik mata, tetapi juga tahab perkembangan kognitif. Mempersiapkan 
 anak untuk belajar membaca merupakan suatu proses yang panjang “. 
 

Menurut penulis kesimpulan membaca adalah suatu proses pengenalan kata 

 dan pemahaman kata-kata yag melibatkan gerak mata, pembicaraan batin, 

ingatan, pengetahuan dan merupakan salah satu cara berkomunikasi dengan 

sesama, merupakan aktifitas komplek mencakup fisik dan mental.          

 

f.Manfaat / tujuan  membaca 

 Dalam membaca secara alami orang mempunyai tujuan atau manfaat bagi 

dirinya,mungkin membaca untuk kesenangan, mungkin untuk memperoleh 

informasi, mungkin untuk mencari pengetahuan. 

Tujuan membaca menurut Suwaryono Wiryodijoyo ( 1989; 57 ) adalah: 

 1). Untuk kesenangan. 
 2). Untuk penerapan praktis. 
 3). Untuk mencari informasi khusus. 
 4). Untuk mendapatkan gambaran umum. 
 5). Untuk mengevaluasi secara kritis.  
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Disamping membaca menjadi suatu keterampilan teknis,maka tujuan 

membaca yang berkaitan dengan teknis membaca adalah:  pendapat Suwaryono 

Wiryodijoyo (1989.;57) 

 1).Menangkap butir-butir yang penting dan organisasi keseluruhan 

 sebuah tulisan. 

 2).Mengetahui isi materi bahan bacaan dengan cepat. 

 3).Memperkuat pemahaman dan membaca pikiran dengan menambah 

 kecepatan membaca. 

 

4).Mengerti dengan jelas untuk mengingat informasi dan  

 menggunakannya. 

 

g. Tinjauan tentang huruf. 

 1. Pengertian huruf 

 Setiap sistem perlambangan bunyi ujaran secara tertulis mempunyai urutan-

urutan tertentu. Rentetan urutan tulisan latin lain dari rentetan urutan tulisan 

Yunani dan tulisan Arab. 

 Alfabet atau aksara adalah rangkaian urutan huruf menurut suatu sistem 

tulisan. Garys Keraf ( 1989; 132 ) 

 Bukti tulisan yang menggambarkan suatu peristiwa yang paling tua pada orang-

orang Indian Meksiko berupa tulisan atau disebut tulisan piktograf. 

2.Macam-macam huruf. 

 Huruf dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok vokal dan kelompok 

konsonan. Garys Keraf ( 1989; 180 ) 

( a.) Vokal adalah huruf hidup atau huruf yang sudah mengandung arti. 

 Terdiri dari :  a,   i,   u.   e,    o. 

 Vokal rangkap ( Sutan Takdir Alisyabana ) 

 Meliputi :   ai.     au.     oi 

( b.) Konsonan adalah huruf mati atau huruf belum mengandung arti. 

 Meliputi :  b, c, d, f, g, h, j. k. l. m. n. p, q, r, s 

 t, v, x, y, z, kh, ny, ng, sy. 
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3.Fungsi huruf 

(a ). Abjad. 

 Abjad yang digunakan dalam Bahasa Indonesia terdiri atas huruf 

yang berikut, beserta namanya masing-masing ( Gorys Keraf,1989,179 ) 

Huruf          Nama                 Huruf          Nama                     Huruf          Nama 

A a a J j je                            S  s              es 

B b be K k ka T t te 

C c ce                      L  l                el                              U  u            u 

D d de M m em                            V  v            ve 

E e e N n en                            W  w          we 

F f ef                     O  o               o                               X  x           eks 

G g ge Q q ki Y y ye 

H h ha R r er                               Z  z           zet 

I i i

( b ). Vokal. 

 Vokal tunggal :   a.   i.   u.   e.   o 

 Vokal rangkap ( diftong ) :  ai. au. oi 

( c ). Konsonana 

 Meliputi:  b. c. d. f. g. h. j. k. l. m. n. p. q. r. s. t. v. w. x. y. z 

 kh.ny.ng. sy 

( d ). Persukuan  

 Setiap suku kata Indonesia ditandai oleh sebuah vokal. 

 Vokal itu dapat didahului atau diikuti oleh konsonan. 

1). Bahasa Indonesia mengenal empat macam pola umum suku kata 

 a). V             a – nak,      i – tu,        ba –u 

 b).VK           ar – ti,        ma – in,      om –bak 

 c). KV           ra – kit,       ma –in,      i – bu 

 d). KVK       pin – tu,      hi – lang,    ma – kan 

2). Disamping itu Bahasa Indonesia memiliki pola suku kata yang berikut: 

 a). KKV           pra – ja,          sas –tra,          in –fra 

 b). KKVK        blok - in         trak –tor         prak –tis 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



29

.

c). VKK           eks,  ons. 

 d). KVKK      teks, pers,  kon –teks 

 e). KKVKK    kom –pleks. 

 f). KKKV       stra – te –gi,            in –struk –tur 

 g). KKKVK    struk – tur,    in – struk –tur 

 Catatan : V=Vokal,        K= Konsonan. 

e. Nama diri  

 1). Penulisan nama sungai,gunung,jalan,dan sebagainya, disesuaikan dengan 

 EYD. 

2).  Nama orang,badan hukum,dan nama diri lain yang sudah lazim 

 disesuaikan dengan EYD, kecuali bila ada pertimbangan khusus. 

3). Penulisan huruf besar atau huruf kapital. 

 4). Penulisan huruf miring. 

 Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa huruf 

adalah lambang atau gambaran dari suatu bunyi. Dengan menyusun dari beberapa 

huruf ini kita akan membentuk suatu kata, dan susuna kata-kata akan membentuk 

suatu kalimat. Jadi huruf adalah unsur terkecil dari suatu kalimat. 

Huruf yang kita pakai adalah dalam bahasa Indonesia terdiri atas abjad-abjad yang 

terdiri dari  huruf a,b, c,d,….z.yang jumlahnya ada 26.Dan penulisannya 

disesuaikan dengan EYD ( Ejaan Yang Disempurnakan ). 

Dengan mengenal huruf anak akan mengatasi kesulitan membaca.     
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B. Kerangka pemikiran 

.

Tidak mengerti huruf / 
kesulitan dalam 
membaca 

Peneliti belum 
menggunakan media 
gambar 

Kondisi awal 

Menggunakan 
media gambar 

Siklus II 
- melaksanakan 
 kegiatan  
- apersepsi 
- penyampaian 

materi 
- observasi 
- refleksi 

Siklus I 
- perencanan 
- observasi 
- pengamatan 
- refleksi 

Siklus III 
-melaksanakan 
evaluasi 
-menyusun huruf 
dan membacanya 
- Menebalkan garis 
-Mengumpulkan 
hasil kerja 

tindakan 

Dengan menggunakan media 
gambar dalam pengenalan huruf 
dapat mengatasi kesulitan 
membaca. 

Kondisi akhir 
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C.Pengajuan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang penulis kemukakan diatas, maka 

hipotesis yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: 

“ Penggunaan media gambar dalam pengenalan huruf dapat mengatasi 

kesulitan belajar membaca anak kelas I Tunagrahita SLB / BC Bina Taruna 

Manisrenggo Klaten”. 
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BAB  III. 

 METODOLOGI PENELITIAN 

 A. Sitting  Penelitian 

1. Tempat penelitian. 

 Tempat penelitian adalah tempat dimana suatu penelitian itu dilakukan. 

 Sehingga dari situlah akan didapatkan data dan obyek penelitian. 

 Penelitian ini dilakukan di SLB / BC Binataruna Manisrenggo Klaten. 

 2 .Waktu penelitian                                                                            

 Penelitian dilakukan mulai bulan April minggu ke 3 sampai bulan Mei minggu 

 ke 4 Th 2009. 

 

B. Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian adalah anak Tunagrahita kelas I SLB / BC Bina Taruna 

Manisrenggo Klaten.  

Adapun jumlah siswanya ada 3 orang, yaitu: 

 1. Purwantari. 

 2. Frida Handayani. 

 3. Fatimah Nur Hasanah. 
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C.Data dan sumber data.

Data peneliti yang di pakai data kualitatif, dimana data-data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata bukan angka-angka, berupa angket kemampuan 

siswa. 

Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber yang meliputi: 

 1). Informasi atau nara sumber, yaitu siswa dan guru. 

 2).Tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas. 

 3). Dukumen arsip, antara lain: Kurikulum, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 

 hasil kerja siswa, buku penilaian. 

 

D. Tehnik Pengumpulan Data 

 Tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data diatas meliputi: 

pengamatan, wawancara , kajian dukumen,  dan test. 

 1). Pengamatan.  

 Dilakukan terhadap kinerja siwa selama proses pembelajaran. 

 Pengamatan difokuskan pada tingkat partisipasi siswa dalam mengikuti 

 pembelajaran seperti keaktifan bertanya, menanggapi stimulus, baik datang 

 dari guru maupun teman lain, keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas dan 

 sebagainya. 

 2). Wawancara . 

 Dilakukan dengan siswa setelah melakukan pengamatan pertama terhadap 

 kegiatan pembelajaran,untuk memperoleh informasi tentang berbagai hal 

 yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia, 
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khususnya pengenalan huruf untuk mengatasi kesulitan membaca. 

Dalam kegiatan wawancara disini penulis menanyakan tentang: 

 a). Apakah anak senang dengan metode yang  diajarkan oleh guru ?. 

 b). Apakah anak bisa mengikutinya / menerima materi pembelajaran ? 

 c). Apakah anak bisa membaca dengan pengenalan huruf menggunakan 

 media gambar ? 

3). Kajian dukumen. 

 Kajian dukumen dilakukan terhadap berbagai dukumen arsip yang ada, 

 seperti Kurikulum, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, buku materi 

 pelajaran, hasil kerja siswa,   buku penilaian. 

 4 ).Tes 

 Pemberian tes disusun dan dilaksanakan untuk mengetahui tingkat 

 perkembangan kemampuan siswa, sesuai dengan siklus yang ada. 

 Tes berupa tes lisan, tes perbuatandan ,tertulis 

 a). Baca dan tirukan, dipakai untuk mengetahui kemampuan awal siswa (pre tes ) 

 maupu hasil akhir setelah diberi tindakan (pos tes ). 

 b). Ambilkan, tunjukan, pasangkan, untuk mengetahui perkembangan anak 

 sebelum dan sesudah diberikan tindakan. 
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E. Validitas Data 

 Validitas data yang akan dikumpulkan dalam penelitian menggunakan data 

yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu tehnik Triangulasi. 

Triangulasi tehnik mengumpulkan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai tehnik pengumpulan data dan sumber data yang berbeda.  

 Triangulasi tehnik berarti peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data  

yang berbeda- beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. mengarah 

data yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dukumentasi, 

angket, untuk sumber data yang sama secara serentak , triangulasi berarti untuk 

mendapatkan data dari sumber data yang berbeda –beda dengan tehnik yang sama. 

 Sugiyono ( 2008, 241 )   

 

F. Tehnik Analisis data  

 Tehnik analisa data dilakukan adalah tehnik analisis  kualitatif meliputi tiga 

akhir kegiatan terjadi secara bersamaan dan terus menerus selama dan setelah 

pengumpulan data yaitu: 1). Reduksi data, 2). Penyajian data dan 3). Penarikan 

kesimpulan /atau verifikasi ( Mifles dan Huberman, 1992 ) selama itu dalam 

analisis data juga digunakan analisis secara diskriptif komparatif untuk 

membandingkan kondisi awal dan kondisi setelah dilaksanakan tindakan I dan 

tindakan berikutnya. 
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G. Indikator Kinerja. 

Merupakan rumusan kinerja yang dijadikan tolok ukur keberhasilan 

penelitian penulis  merumuskan sebagai berikut: 

Berkurangnya tingkat kesulitan membaca anak kelas I Tunagrahita SLB / BC Bina 

Taruna Manisrenggo Klaten dibanding sebelum ada perlakuan, setelah diajarkan 

dengan penggunaan media gambar dalam pembelajaran pengenalan huruf untuk 

mengatasi kesulitan membaca, tingkat kesulitan membaca anak berkurang 

Sebelum ada tindakan tingkat kesulitan membaca anak tinggi, setelah diberikan 

tindakan tingkat kesulitan membaca anak menurun.Berarti ada peningkatan dari 

mengalami kesulitan menjadi bisa ( tidak kesulitan lagi ).    

 

H. Prosedur Penelitian. 

 Hasil penelitian ini dilaksanaka melalui empat tahap yaitu: 

1. Perencanaan Tindakan 

a. Pada tahap ini peneliti membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  ( RPP ) 

b .Membuat instrumen pembelajaran ( media gambar ) 

c. Membuat lembar penilaian, lembar pengamatan, lembar kerja siswa. 

d. Observasi  

 2. Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahab ini langkah-langkah tindakan yang dilaksanakan 

 a. Menyampaikan materi pembelajaran 

 b. Menyuruh siswa untuk menirukan sesuai perintah guru. 

 c. Memberi tugas pasa siswa, untuk menunjukkan gambar, mengambil gambar, 
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membaca, memasangkan huruf 

d.Memberi tugas siswa untuk menebalkan garis-garis atau titik-titik yang 

 membentuk huruf pada kertas atau buku yang sudah disiapkan . 

 e.  Siswa mengumpulkan  hasil pekerjaan. 

 3. Pengamatan  

Pada setiap siklus guru memantau, mencatat hasil tindakan yang meliputi: 

a. Kemampuan siswa dalam memahami,mengerti,mengenal,tentang huruf. 

b. Keterampilan siswa dalam mengenal huruf-huruf yang ada pada gambar. 

c. Keterampilan siswa dalam menebalkan huruf sesuai titik-titk atau garis. 

d. Keterampilan siswa dalam menulis huruf yang benar. 

e. Keterampilan siswa dalam mengucapkan huruf-huruf atau kata dan kalimat 

 yang benar. 

 4. Refleksi 

 Setelah kegiatan inti, berdasarkan hasil observasi, peneliti melakukan refleksi 

untuk menilai sejauh mana keberhasilan media gambar dalam pembelajaran 

pengenalan huruf untuk mengatasi kesulitan membaca anak tunagrahita, dan 

mencari solusi dari hambatan –hambatan yang muncul untuk diperbaiki pada 

siklus berikutnya. 
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BAB. IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 ( tiga ) siklus. 

Siklus II direncanakan berdasarkan hasil refleksi siklus I, dan siklus III direncana-

kan berdasarkan hasil refleksi siklus II. Setiap siklus terdapat perencanaan, tindak 

an, pengamatan, dan refleksi. 

1. Siklus I. 

 a. Perencanaan  

 Pada tahab ini peneliti membuat: 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( R P P ) 

2) Membuat instrumen pembelajaran. 

3) Membuat lembar penilaian ( kisi-kisi soal pre tes dan pos tes ), lembar 

pengamatan lembar kerja siswa. 

 b. Tindakan  

 Pada tahab ini peneliti mengadakan tindakan sbb: 

 1). Pertemuan pertama 

a) Penyampaian materi pengenalan huruf ( konsonan dan vokal ) 

b) Guru menyiapkan sebuah gambar ayam, dan menulisnya dengan jelas 

huruf  depannya adalah a, di papan tulis, ataupun mengambil kartu huruf 

a. 

c) Kemudian ditunjukkan gambar-gambar yang lainnya dengan huruf b, c, 

dst 

d) Guru menyuruh anak untuk menirukan dan mengucapkan penjelasan 

guru. 

e) Guru mempersiapkan lembar evaluasi dan mencatat pengamatan 

terhadap permasalahan ataupun kesulitan anak dalam pembelajaran. 

 2). Pertemuan kedua. 

a) Mengulang materi pada pertemuan pertama. 

b) Menambah materi pembelajaran.  
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c) Menyuruh anak menunjukkan gambar dan membacanya. 

d) Mengadakan evaluasi dan mencatat pengamatan. 

 c. Pengamatan. 

 Pada tahap ini peneliti mengadakan: 

 1). Pengamatan terhadap minat anak pada pembelajaran 

 2). Kemampuan anak dalam memahami , mengerti, mengenal tentang huruf. 

 3). Kesulitan yang dialami anak dalam pembelajaran. 

 4). Mencatat hasil pengamatan. 

 d. Refleksi. 

 Setelah dilaksanakan serangkaian tindakan pada setiap siklus dan 

berdasarkan hasil pengamatan serta cacatan guru mengadakan refleksi. Hasil 

pengamatan dari 3 orang anak kelas I, masih ada anak yang mengalami 

kesulitan dalam mengenal huruf, maupun membedakan huruf, dan 

membacanya. 

 

2. Siklus II. 

 a. Perencanaan. 

 Pada tahab ini peneliti mengadakan penyempurnaan perencanaan pada siklus 

I, dan penambahan materi. 

 b. Tindakan.

Pada tahab ini peneliti mengadakan tindakan: 

 1) Pertemuan Pertama: 

 a). Menyiapkan gambar-gambar materi yang lebih banyak. 

 b).Menyuruh anak untuk menunjukkan, membaca, mengambil kartu huruf. 

 c). Menyuruh anak untuk memasangkan gambar dengan kata, ataupun 

sebaliknya. 

 d). Menyuruh anak untuk memasangkan ataupun menyusun kartu huruf dan 

 membacanya.  

 2).Pertemuan kedua. 

 a).Mengulang materi pada pertemuan pertama. 

 b) Menambah materi pembelajaran. 
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c).Menyuruh anak untuk menyusun kartu huruf, dan membaca  

 d) Menyuruh anak menyusun kartu huruf sesuai gambar yang ada. 

 e) Mengadakan evaluasi. 

 c. Pengamatan.

Pada tahab ini peneliti memantau, mencatat hasil tindakan yang meliputi: 

 1).Kemampuan anak dalam memahami, mengerti, mengenal tentang huruf 

 2) Keterampilan anak dalam mengenal dan membedakan huruf dalam gambar. 

 3) Keterampilan anak dalam menyusun kartu huruf dan membacanya. 

 4).Keterampilan anak dalam menebalkan huruf sesuai titik-titik atau garis yang 

 ada. 

 5) Keterampilan anak dalam mengucapkan huruf-huruf atau kata-kata yang 

 benar. 

 d. Refleksi. 

 Setelah dilaksanakan serangkaian tindakan pada setiap siklus dan berdasarkan 

 hasil pengamatan serta cacatan, guru mengadakan refleksi  

 Hasil pengamatan dan pengumpulan data dari 3 anak kelas I SLB / BC Bina 

 Taruna Manisrenggo Klaten ada anak yang masih mengalami kesulitan dalam 

 menyusun huruf dan membacanya. 

 

3. Siklus III. 

 a. Perencanaan. 

 Pada tahab ini peneliti mengadakan penyempurnaan pada siklus I dan siklus II 

 dan penambahana materi. 

 b. Tindakan. 

 1). Pertemuan pertama. 

 a). Mengadakan evaluasi berupa tes perbuatan dan tes lisan yang meliputi: 

 (1). Tunjukkan / ambilkan gambar …. 

 (2). Pasangkan / hubungkan kata dengan gambar…. ataupun gambar dengan 

 huruf… 

 (3).Bacalah / apa huruf depannya gambar…. 

 b). Mengadakan evaluasi berupa demonstrasi yang meliputi: 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



41

.

(1). Susunlah kartu huruf untuk membuat kata…. ( sesuai gambar ) 

 (2).Guru mengambil gambar anak disuruh menyusun huruf membentuk kata… 

 (3) Anak disuruh maju, satu memgambil gambar, satu menyusun kata, yang lain 

 membaca. 

 

2) Pertemuan kedua. 

 a). Mengadakan penyempurnaan dan penambahan materi pada pertemuan 

pertama. 

 b). Mengadakan evaluasi berupa tes tertulis: 

 (1). Menebalkan huruf sesuai garis atau titik-titik pada kertas yang telak 

dipersiapkan. 

 (2). Menulis kata sesuai soal yang sudah disediakan. 

 c. Pengamatan 

 Pada tahab ini peneliti memantau, mencatat hasil tindakan yang meliputi: 

 1).Kemampuan anak dalam memahami, mengerti, mengenal, tentang huruf. 

 2).Keterampilan anak dalam mengenal dan memahami perintah guru. 

 3).Keterampilan anak dalam menebalkan huruf sesuai garis atau titik-titik. 

 4). Keterampilan anak dalam menulis huruf yang benar. 

 5).Keterampilan anak dalam mengucapkan huruf-huruf atau kata-kata yang 

benar. 

 6).Keterampilan anak balam membaca dengan jelas dan benar. 

 d. Refleksi.   

 Berdasarkan hasil pengamatan peneliti melakukan refleksi untuk menilai 

sejauh mana keberhasilan media gambar dalam pembelajaran pengenalan 

huruf untuk mengatasi kesulitan membaca anak Tunagrahita, dan mencari 

solusi dari hambatan-hambatan yang muncul untuk diperbaiki pada siklus 

berikutnya. 
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B. Hasil penelitian 

 Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  penggunaan media 

gambar untuk mengatasi kesulitan membaca anak Tunagrahita kelas I  SLB / BC 

Bina Taruna Manisrenggo Klaten Tahun 2008- 2009, dari data subyek sebanyak 3 

orang anak. 

 Tabel 1. Daftar Identitas siswa kelas I SLB / BC Bina Taruna Manisrenggo  

No. Kode siswa Kelas Jenis kelamin 

1. P D. I   Perempuan 

2. F D. I   Perempuan 

3. N D. I   Perempuan 

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen karena dalam penelitian ini 

penulis melakukan tretment terhadap siswa yang dijadikan responden peneliti. 

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan memberikan tes awal 

kepada siswa  untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum tretment ( pre 

tes ), baru setelah tretment dilakukan siswa ditest lagi untuk mengetahui hasil 

kemampuan siswa setelah tretment ( pos tes ). Dari hasil pre tes dan pos tes inilah 

yang penulis jadikan dasar untuk mengetahui kemampuan siswa setelah adanya 

treatment Tretment dilaksanakan mulai bulan April minggu ke IV sampai bulan 

Mei minggu ke III 2009 sebanyak 8 kali perlakuan .Diberikan pada jam pelajaran 

pertama dan kedua, dan dilakukan oleh penulis dibantu seorang pendamping 

 Instrument penelitian untuk menguji desain sistem hanya menggunakan 3 

indikator. Instrumen tersebut selanjutnya diberikan kepada 3 siswa yang telah 

melakukan pre test dan pos test. 

Kritera penilaian: 

Nilai 1:  anak tidak dapat membaca sama sekali. 

Nilai 2:  anak dapat membaca, tetapi dengan bantuan guru dan ada kesalahan. 

Nilai 3:  anak dapat membaca, tetapi dengn bantuan guru dan tidak ada kesalahan. 

Nilai 4:  anak dapat membaca sendiri tetapi masih ada kesalahan. 

Nilai 5:  anak dapat membaca sendiri dengan benar. 
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Tabel 2 

Daftar nilai kemampuan membaca sebelum perlakuan (pre test)  
 

Nilai 
No Kode 

siswa Membaca 
 Menyusun Menulis Jumlah

1 P 2 2 2 6
2 F 2 2 1 5
3 N 2 1 1 4

Jumlah 6 5 4

Berdasarkan nilai yang diperoleh dalam pre test, nilai nterendah adalah 4 dan 

nilai tertinggi adalah 6, jadi nilai rerata = 4 + 6 : 2 = 5 ( 4 adalah nilai terendah, 

 6 adalah nilai tertinggi, 2 adalah responden ). 

Jadi N adalah dibawah rata-rata. N belum tuntas. 
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Tabel 3 

Daftar nilai kemampuan membaca setelah perlakuan ( pos test). 

Siklus I pada pertemuan ke 1 dan  2. 

Nilai Jumlah
No Kode 

siswa Membaca Menyusun Menulis 
 

ptm 
1

ptm 
2

Ptm 
1

Ptm 
2

ptm 
1

ptm 
2

1 P 2 3 2 2 2 2 6
2 F 2 3 2 2 1 2 5
3 N 2 2 2 2 1 1 5

Jumlah 6 8 6 6 4 5

Berdasarkan nilai pos test yang diperoleh pada siklus I pertemuan pertama 

nilai terendah adalah adalah 5, dan tertinggi adalah 6. Nilai rerata 5 + 6 :  = 5,5 

Jadi yang belun tuntas adalah F nilai 5, dan N nilai 5. 

Pada pertemuan kedua nilai terendah adalah 6 dan tertinggi 7. 

Nilai rerata 6 + 7  : 2 = 6,5. Yang belum tuntas adalah N dengan nilai  6. 
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Tabel 4 

Daftar nilai kemampuan membaca setelah perlakuan 
(pos test)   
Siklus II pada pertemuan 1 dan 2      
 

Nilai No Kode siswa Membaca Menyusun Menulis Jumlah 

ptm 
1

ptm 
2

ptm 
1

Ptm 
2

Ptm 
1

ptm 
2 ptm 1

Ptm 
2

1 P 3 3 3 3 2 2 8
2 F 3 3 2 3 2 2 7
3 N 2 3 2 2 2 2 6

Jumlah 8 9 7 8 6 6

Berdasarkan nilai yang diperoleh pada siklus II pertemuan 1 nilai terendah adalah 

6 dan nilai tertinggi 8. Nilai rerata = 7. Yang belun tuntas adalah N dengan nilai 6. 

Pada pertemuan 2 nlai terendah 7 dan tertinggi 8. Nilai rerata = 7,5. 

Yang belum tuntas N perolehan nilai 7   
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Tabel 5.  

Daftar nilai kemampuan membaca setelah perlakuan 
(pos test)   
Siklus III pada pertemuan 1 dan 2      
 

Nilai No Kode siswa Membaca Menyusun Menulis Jumlah 

ptm 
1

ptm 
2

ptm 
1

ptm 
2

ptm 
1

ptm 
2 ptm 1

ptm 
2

1 P 4 4 3 4 2 2 9
2 F 3 3 3 4 2 2 8
3 N 3 3 2 3 2 2 7

Jumlah 10 10 8 11 6 6

Berdasarkan perolehan nilai yang dicapai pada siklus III pertemuan 1 nilai 

terendah 7. nilai tertinggi 9. Nilai rerata 8. Yang belum tuntas nilai 7 yaitu N. 

Pada pertemuan 2 nilai terendah 8. nilai tertinggi 10. Nilai rerata 9. Yang belum 

tuntas adalah N nulai perolehan 8   

 Setelah dilaksanakan tindakan pada setiap siklus dan berdasarkan hasil 

observasi serta cacatan penulis . Dari hasil pengumpulan data dari 3 ( tiga ) siswa 

kelas I Tunagrahita SLB / BC BinaTaruna Manisrenggo Klaten setelah diterapkan 
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penggunaan media gambar dalam pembelajaran untuk mengatasi kesulitan 

membaca, banyak memberi pengaruh terhadap peningkatan prestasi siswa. 

 Analisis diskripsi yang penulis gunakan untuk mengetahui perbedaan 

kemampuan membaca siswa adalah dengan diskripsi data pre test dan pos test dari 

siklus I, siklus II, siklus III, beserta grafik histogramnya. 

Dari penelitian tindakan  tersebut diperoleh data nilai sebagai berikut: 

Tabel 6. 

Rekapitulasi nilai ulangan harian siklus I, II 
& III     
 

Nilai 
No Kode 

siswa Pres 
test 

post test 
Siklus I 

post test 
Siklus II 

post test 
Siklus III  

ptm 
1

ptm 
2

ptm 
1

ptm   
 2

ptm 
 1 

ptm 
 2

1 P 6 6 7 8 8 9 10
2 F 5 5 6 7 8 8 9
3 N 4 5 5 6 7 7 8

Setelah dilaksanakan tindakan pada setiap siklus dan berdasarkan hasil 

observasi serta cacatan penulis. Hasil pengumpulan data dari 3 siswa kelas I 

Tunagrahita SLB / BC Bina Taruna Manisrenggo Klaten setelah diterapkan 

penggunaan media gambar dalam pembelajaran pengenalan huruf untuk 

mengatasi kesulitan membaca anak kelas I Tunagrahita SLB / BC Bina Taruna 
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Manisrenggo Klaten berpengaruh terhadap pengurangan masalah kesulitan 

membaca.  

 Ini terbukti pada setiap siklus tingkat kesulitan membaca anak semakin 

berkurang. Dan permasalahan anak untuk pengenalan huruf dapat berkurang, 

dalam arti anak dapat mengenal huruf, menyusun huruf dan membacanya. 

 Berdasarkan hasil penelitian analisis yang penulis gunakan untuk mengetahui 

perbedaan kemampuan membaca anak dengan membandingkan data pre test dan 

pos test pada setiap siklus, maka dapat diperoleh hasil: 

Pada pre test nilai terendah adalah 4, dan nilai tertinggi adalah 6, nilai rerata 5. 

Pada siklus I pertemuan 1 nilai terendah adalah 5 dan tertnggi adalah 6, nilai 

rerata 5,5 .  Pertemuan 2, nilai terendah 6, nilai tertinggi 7, nilai rerata 6,5. 

Pada siklus II pertemuan 1 nilai terendah adalah 6 dan tertinggi 8, nilai rerata 7. 

Pertemuan 2 nilai terendah 7 dan nilai tertinggi 8, nilai rerata 7,5. 

Pada siklus III pertemuan 1 nilai tertendah adalah 7 dan nlai tertinggi 9, nilai 

rerata 8.Pada pertemuan 2 nilai tertendah 8 dan nilai tertinggi 10, nilai rerata 9. 

 Berdasarkan perolehan nilai setiap siklus ada peningkatan skor, berati tingkat 

kesulitan membaca anak berkurang, yang mana anak akan dapat membaca. 

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian. 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan kenyataan yang ada di lapangan maka dapat 

dikaji pembahasan sebagai berikut 

 Anak Tunagrahita adalah anak yang memiliki kecerdasan dibawah rata-rata 

anak normal, sehingga anak sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Dalam perkembangannya mengalami hambatan , dari berbagai macam hambatan 

yang dialami oleh anak Tunagrahita diantaranya hambatan dalam kemampuan  

 bahasa. Kemampuan bahasa yang dimaksud adalah kemampuan dalam membaca 

kata atau menyusun kata, atau menyusun kata menjadi kalimat sederhana.Dengan 

kondisi demikian, maka anak Tunagrahita perlu diberikan suatu latihan yang ter 

atur dan terarah sehingga membantu kemampuan untuk membaca. 

 Salah satu usaha untuk mengatasi kesulitan membaca anak Tunagrahita adalah 

dengan memberikan suatu metode pembelajaran. Metode yang penulis gunakan 
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adalah metode SAS ( Struktural Analitik Sintetik ),yang merupakan perpaduan 

antara metode fonik dengan metode linguistik. Metode ini berdasarkan asas 

asumsi bahwa pengamatan anak dimulai dari keseluruhan ( gestalt ) dan kemudian 

ke bagian –bagian. Dengan metode fonik yang berkaitan dengan huruf- huruf 

dengan gambar atau benda, disini penulis menggunakan media gambar dengan 

metode eja untuk pengenalan huruf dalam mengatasi kesulitan membaca anak 

kelas I Tunagrahita  SLB / BC Bina Taruna Manisrenggo Klaten. 

 Penggunaan media gambar dalam pembelajaran pengenalan huruf untuk 

mengatasi kesulitan membaca anak  kelas I Tunagrahita SLB / BC Bina Taruna 

sangat cocok, karena dengan menggunakan media gambar ini tingkat kesulitan 

membaca anak dan permasalahan pengenalan huruf dapat berkurang. 

 Penggunaan media gambar dalam pembelajaran pengenalan huruf untuk 

mengatasi kesulitan membaca anak kelas I Tunagrahita sangat membantu anak 

dalam kemampuan verbal, seperti yang dialami anak Tunagrahita mempunyai 

kekurangan dalam kemampuan verbalnya, dan dapat mengurangi kesulitan 

membaca, apabila didukung dengan media atau metode pembelajaran yang 

menyenangkan, serta sesuai dengan mata pelajaran 
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BAB. V. 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan hasil penelitian maka dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan media gambar dalam pembelajaran pengenalan 

huruf untuk mengatasi kesulitan membaca anak kelas I Tunagrahita  SLB / BC 

Bina Taruna Manisrenggo Klaten 2008- 2009 dapat mengurangi kesulitan 

membaca dan permasalahan pengenalan huruf dapat berkurang. 

 

B. Saran. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan kenyataan yang ada di lapangan, maka 

penulis mengajukan saran- saran sebagai berikut: 

1. Perlu adanya media dan alat pembelajaran yang sesuai dengan materi. 

2. Penggunaan media gambar  dalam pembelajaran pengenalan huruf untuk 

mengatasi kesulitan membaca anak, serta mengembangkan latihan-latihan 

lain secara terus menerus yang dapat menunjang tercapainya peningkatan 

kemampuan membaca bagi anak Tunagrahita 

3. Bagi orang tua di rumah sebaiknya selalu memberikan rangsangan dan 

dorongan bagi anak agar selalu melatih keterampilan membaca supaya 

anak dapat  menggunakan kemampuan membaca tersebut dengan baik. 

4. Bagi anak diharapkan mau belajar secara mandiri maupun terbimbing di 

rumah, serta mau mengulang setiap pelajaran yang telah diajarkan oleh 

guru dengan pengawasan dari orang tua. 
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KISI-KISI SOAL TES MEMBACA PERMULAAN ANAK 

TUNAGRAHITA KELAS I SLB / BC BINA TARUNA MANISRENGGO 

KLATEN TH 2008 – 2009 

Variabel pnlth Indikator    Parameter     No  Item     Jumlah 

Membaca 

permulaan 

1. Membaca 

kata yang 

berhubungan 

dengan metode 

eja dan gambar 

sebagai media 

pembelajaran 

2.Anak mampu 

membedakan 

antara huruf 

vokal dan 

konsonan 

3. Anak 

mampu 

mengucapkan / 

melafalkan 

huruf dengan 

benar 

 

a.Membaca 

kata terdiri 

dari dua suku 

kata tanpa 

huruf mati. 

b. Membaca 

kata terdiri 

dari dua suku 

kata dgn huruf 

mati 

c.Membaca 

kata terdiri 

dari dua suku 

kata yg diawa 

li dgn huruf 

vokal 

d.Membaca 

kata yg terdiri 

dari tiga suku 

kata tanpa 

 huruf mati 

e. Membaca 

kata yg terdiri 

dari tiga suku 

kata  dan 

mengandung 

huruf mati.      

1, 3 , 5, 9,17 

 

2,4,7,8,19 

 

6,10,12,14 

 

11,13,15 

 

16,18,20 

 

5

5

4

3

3
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JADWAL TREATMEN 

 

Pertemuan            Hari / Tanggal               Materi Pelajaran 

1 Senin , 27 – April  -  2009 - Menyampaikan materi 

pengenalan huruf ( vokal 

dan konsonan ). 

- Menbaca kata sesuai 

dengan gambar 

 

2 Selasa, 28 – April – 2009  - Mengulang materi pada   

pertemuan ke 1. 

- Tes uji coba 

3 Senin, 4 – Mei – 2009 - Memasangkan kartu huruf 

dengan gambar atau 

sebaliknya 

 

4 Selasa, 5 - Mei – 2009 - Mengulang materi pada 

pertemuan ke 3. 

- Tes uji coba 

5 Senin, 11 – Mei – 2009 - Menyusun kartu huruf 

sesuai gambar. 

- Membaca huruf / kata 

6 Selasa, 12 – Mei – 2009 - Mengulang materi pada 

pertemuan ke 5 

- Tes uji coba. 

KETERANGAN : 

Siklus I Pertemuan 1dan 2 yaitu tgl 27-April- 2009 dan 28- April- 2009.  

Siklus II. Pertemuan 3 dan 4 yaitu tgl 4- -MEI- 2009 dan 5- Mei – 2009. 

Siklus III. Pertemuan 5 dan 6 yaitu tgl 11- Mei- 2009 dan 12- Mei- 2009. 
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