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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Upaya pengembangan pendidikan dalam proses pembangunan nasional 

merupakan suatu yang wajar dan harus tetap dilakukan. Hal ini dilandasi 

pemikiran, bahwa pendidikan merupakan faktor strategis dalam menunjang 

keberhasilan pembangunan. Selain itu pendidikan muncul berdasarkan produk 

budaya masyarakat dan bangsa yang senantiasa berkembang untuk mencari 

bentuk yang paling sesuai dengan dinamika perubahan masyarakat pada setiap 

bangsa, selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Pendidikan nasional dijelaskan dalam UU RI No 20 tahun 2003 memiliki 

fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab. 

Dalam pasal 4 UU RI No. 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa “ Pendidikan 

diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan 

berhitung bagi segenap warga masyarakat”. 

Anak-anak yang mengalami tuna mental atau tunagrahita walaupun 

tergolong sub normal juga berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana tertera 

dalam pasal 5 ayat 2 UU RI No. 20 tahun 2003 bahwa ”Warga negara yang 

memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak 

memperoleh pendidikan khusus”. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa 

anak-anak yang berkelainan termasuk di dalamnya anak tunagrahita berhak 

memperoleh pendidikan khusus. 

Robert P. Ingals dalam Mohammad Amin, (1995 : 31) menyimpulkan 

bahwa 86,7% dari populasi tunagrahita adalah tunagrahita ringan, 10% dari 

populasi tunagrahita adalah tunagrahita sedang, dan hanya 3,3% dari populasi 
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tunagrahita adalah tunagrahita berat dan sangat berat. Sekiranya perkiraan jumlah 

anak tunagrahita usia wajib belajar (wajar) di Indonesia antara 600.000 orang, 

maka jumlah anak tunagrahita ringan usia wajib belajar (wajar) di Indonesia 

sekitar 520.200 orang, jumlah anak tunagrahita sedang usia wajar kurang lebih 

60.000 orang dan jumlah anak tunagrahita berat dan sangat berat usia wajar 

kurang lebih 19.800 orang. 

Dari prosentasi jumlah anak tunagrahita di atas, dapat disimpulkan bahwa 

jumlah anak tunagrahita ringan jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah anak 

tunagrahita sedang, berat dan sangat berat.  Dengan pertimbangan jumlah serta 

kemampuan dalam bidang akademik anak tunagrahita ringan yang kiranya masih 

dapat dikembangkan, maka perlu mendapatkan perhatian khusus dan pelayanan 

pendidikan yang tepat sehingga diharapkan mereka mampu untuk menjadi 

manusia produktif. 

Pendidikan Luar Biasa, sebagai salah satu bentuk pendidikan yang khusus 

menangani anak-anak berkelainan sebagai objek  formal dan materialnya dari 

berbagai jenis kelainan termasuk anak-anak tunagrahita, secara sadar terus 

berupaya untuk meningkatkan pelayanan dengan sebaik-baiknya. 

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan 

Luar Biasa Pasal 2 menyebutkan : 

“PLB bertujuan membantu peserta didik yang menyandang 
kelainan fisik dan atau mental agar mampu mengembangkan sikap, 
pengetahuan dan ketrampilan sebagai pribadi atau anggota masyarakat 
dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, 
budaya, dan alam sekitar, dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia 
kecil atau mengikuti pendidikan lanjutan.” 

Anak Luar Biasa merupakan anak yang menyimpang dari anak normal 

(atau : average child) pada karakteristik mental, fisik atau sosial sehingga 

memerlukan modifikasi pelaksanaan persekolahan atau layanan pendidikan luar 

biasa supaya dapat berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Begitu juga dengan 

anak tunagrahita merupakan anak yang memiliki kecerdasan di bawah anak 

normal sehingga memerlukan layanan pendidikan luar biasa agar dapat 

berkembang dengan optimal dan mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. 
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Kemampuan, masalah dan kebutuhan yang dialami anak tunagrahita 

sangat heterogen. Heterogenitas ini pada akhirnya mempunyai konsekuensi 

kepada tindakan-tindakan guru di dalam kegiatan pembelajaran. Tindakan itu 

tidak lagi didasarkan hanya semata-mata pada angka IQ (Intelegence Quotient)

yang sifatnya abstrak dan sangat umum, melainkan pada pertimbangan 

kemampuan, masalah dan kebutuhan nyata dari kondisi yang dihadapi anak 

tunagrahita. 

Anak tunagrahita merupakan kondisi anak yang kecerdasannya dibawah 

rata-rata, yang ditandai dengan keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan 

interaksi sosial (Tjutju Sujtjihati Somantri, 1996 : 159). Keterbatasan intelegensi 

mengakibatkan anak tunagrahita sulit mengikuti program pendidikan di sekolah 

biasa secara klasikal. Dengan keterbatasan intelegensi itu pula mengakibatkan 

anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam belajar membaca dan menulis. 

Sabarti Akhadiah MK, Maidar G Arsjad, Sakura H Ridwan, Zulfahnur ZF 

dan Mukti US (1993 : 22) mengemukakan bahwa ”membaca merupakan suatu 

kesatuan kegiatan yang terpadu yang mencakup beberapa kegiatan seperti 

mengenali huruf dan kata-kata, menghubungkannya dengan bunyi serta 

maknanya, serta menarik kesimpulan mengenai bacaan”. Sedangkan istilah 

membaca permulaan biasanya digunakan pada pelajaran membaca kelas-kelas 

permulaan di sekolah dasar dan digunakan pada pelajaran membaca anak 

tunagrahita ringan. Siswa kelas D3 di SLB-C Setya Darma Surakarta adalah 

termasuk anak tunagrahita ringan yang berada di kelas permulaan  sekolah dasar 

sehingga juga diberikan pelajaran membaca permulaan. 

 Membaca merupakan salah satu komponen dari sistem komunikasi. ” 

Membaca merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh semua anak karena 

melalui membaca anak dapat belajar banyak tentang berbagai bidang studi” 

(Mulyono Abdurrahman, 2003 : 3). Dari pernyataan tersebut dapat diketahui 

bahwa membaca adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia 

termasuk bagi anak tunagrahita. 

Oleh karena itu, pada anak tunagrahita mempelajari keterampilan 

membaca sangat diperlukan untuk lebih mengembangkan potensi dirinya, agar 
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mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar juga sebagai dasar untuk 

menguasai berbagai bidang studi. Hal inilah yang menyebabkan belajar membaca 

permulaan perlu mendapat penanganan dan bimbingan khusus sehingga 

keterampilan membaca permulaan anak tunagrahita dapat meningkat secara 

optimal. Untuk mengajar membaca permulaan telah dikenal adanya berbagai 

metode yang bisa digunakan, salah satunya adalah metode kupas rangkai suku 

kata. 

Menurut Winihasih (http://www.ksdpum.web.id) ”Metode kupas rangkai 

suku kata adalah metode membaca permulaan dengan langkah-langkah 

menyajikan kata-kata yang sudah dikupas menjadi suku kata kemudian suku kata 

itu dirangkaikan menjadi kata”. Kemudian Sabarti Akhadiah et al (1993 : 32) 

menyatakan bahwa ”Metode kupas rangkai suku kata dimulai dengan pengenalan 

beberapa suku kata, setelah siswa mampu membacanya suku-suku kata itu 

dirangkaikan menjadi kata-kata dengan menggunakan tanda penghubung”. 

Dengan penggunaan metode kupas rangkai suku kata secara konsisten pada setiap 

pembelajaran membaca permulaan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan anak tunagrahita ringan. Namun demikian bagi anak 

tunagrahita akan masih kesulitan untuk memahami bahan bacaan yang bersifat 

verbal, mereka juga mengalami kesulitan untuk dapat berfikir secara abstrak 

belajar apapun harus terkait dengan obyek yang bersifat konkret. Karenanya 

disamping penggunaan metode perlu digunakan media yang sesuai. Maka dengan 

diberikannya media gambar akan lebih memudahkan anak tunagrahita dalam 

memahami dan menangkap konsep verbalistik tersebut, serta dapat dijadikan 

sebagai contoh konkrit. 

Guru- guru di SLB-C Setya Darma Surakarta dalam mengajar membaca 

permulaan belum menggunakan metode membaca yang disertai dengan media 

gambar, sehingga prestasi belajar membaca permulaan anak cenderung rendah. 

Hal ini diketahui dari rata-rata nilai harian pada sub pokok bahasan membaca 

anak adalah 5, padahal KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditetapkan 

adalah 7. Melalui penelitian yang menggunakan  metode kupas rangkai suku kata 
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dengan disertai media gambar diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan anak tunagrahita kelas D3 di SLB-C Setya Darma Surakarta.  

Hal tersebut perlu diuji dengan sebuah penelitian. Oleh karena itu, penulis 

mengajukan judul, ” Efektivitas Penggunaan Metode Kupas Rangkai Suku 

Kata Dengan Media Gambar Terhadap Peningkatan Kemampuan Membaca 

Permulaan Anak Tunagrahita Kelas D3 Di SLB-C Setya Darma Surakarta 

Tahun Ajaran 2008/2009 ”. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian tentang latar belakang masalah yang telah dikemukakan dapat 

diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Dalam peningkatan mutu pendidikan kemampuan membaca perlu 

diperhatikan, karena dengan membaca dapat diperoleh berbagai macam ilmu 

pengetahuan. 

2. Tingkat kecerdasan anak tunagrahita ringan yang rendah, perlu 

dipertimbangkan cara yang sesuai dalam pengajarannya membaca permulaan. 

3. Pelajaran membaca permulaan bagi anak tunagrahita merupakan pelajaran 

yang tidak mudah karena mereka mengalami kesulitan dalam memahami hal-

hal yang bersifat abstrak. Karena itu media gambar merupakan alat bantu 

visual yang penting sebab dapat memberikan gambaran tentang pesan yang 

akan disampaikan. 

4.  Untuk mengajar  membaca  permulaan  diperlukan  adanya suatu  metode yang  

hendaknya disesuaikan dengan kondisi anak tunagrahita ringan. Guru- guru di   

SLB C Setya Darma Surakarta dalam mengajar membaca permulaan belum 

menggunakan metode membaca yang disertai dengan media gambar, sehingga 

prestasi belajar membaca permulaan anak cenderung rendah.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Sesuai dengan judul yang penulis kemukakan maka masalah yang dibahas 

dalam penelitian ini dibatasi, agar dalam pembahasannya lebih fokus pada sasaran 

dan mendapatkan hasil yang akurat. 
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Berikut penulis kemukakan pembatasan masalahnya sebagai berikut : 

1. Metode kupas rangkai suku kata merupakan metode membaca permulaan yang 

penerapannya dimulai dengan pengenalan beberapa suku kata kemudian suku-

suku kata tersebut dirangkaikan menjadi kata-kata dengan menggunakan tanda 

penghubung. Dengan penggunaan metode kupas rangkai suku kata diharapkan 

siswa dapat melafalkan suku kata yang menyusun kata satu demi satu.  

2. Media gambar dalam penelitian ini adalah suatu gambar sederhana yang 

diwujudkan diatas kertas dan dapat memberikan penggambaran visual yang 

konkrit tentang masalah atau pesan yang disampaikan serta mudah menarik 

perhatian siswa. Dengan media gambar ini diharapkan anak dapat dengan 

mudah menangkap ide atau pesan yang terkandung di dalamnya. 

3. Ketrampilan membaca dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 

tes membaca. Kisi-kisi tes dan naskah tes membaca dibuat sendiri oleh penulis 

berdasarkan materi pelajaran membaca permulaan. 

4. Subyek penelitian adalah anak tunagrahita kelas D3 di SLB-C Setya Darma 

Surakarta tahun ajaran 2008/2009. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Apakah penggunaan metode kupas rangkai suku kata dengan media 

gambar efektif untuk  meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak 

tunagrahita kelas D3 di SLB-C Setya Darma Surakarta tahun ajaran 2008/2009”? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Semua aktivitas dalam penelitian sebenarnya akan mengarah pada suatu 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, maka penerapan tujuan secara jelas 
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akan memberikan arah yang jelas dan sistematis dalam mencapai tujuan itu 

sendiri. 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan untuk mengetahui 

Efektivitas penggunaan metode kupas rangkai suku kata dengan media gambar 

terhadap peningkatan kemampuan membaca permulaan anak tunagrahita kelas D3 

di SLB-C Setya Darma Surakarta tahun ajaran 2008/2009. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian akan memberikan kegunaan tersendiri bagi penulis 

khususnya dan bagi orang lain yang berkecimpung dalam suatu bidang tertentu, 

yang dalam hal ini memberikan arah dan kejelasan suatu penelitian, supaya tidak 

menyimpang jauh dari masalah yang diteliti. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan khususnya 

dalam dunia ke PLBan tentang efektivitas penggunaan metode kupas 

rangkai suku kata dengan media gambar terhadap peningkatan 

kemampuan membaca permulaan anak tunagrahita ringan. 

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan anak 

tunagrahita yang mengalami kesulitan membaca sehingga kemampuan 

membaca mereka dapat meningkat secara idividual maupun klasikal. 

c. Membuka cakrawala baru bagi dunia pendidikan dan masyarakat 

khususnya bagi keluarga anak tunagrahita bahwa ketrampilan membaca 

bisa dipergunakan sebagai sarana dalam berinteraksi sosial dan aktivitas 

lainnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru dapat menjadi salah satu acuan dalam memberikan pelayanan 

bimbingan kepada siswa tunagrahita agar ketrampilan membaca 

permulaan mereka dapat mencapai batas kelancaran. 

b. Bagi orang tua adalah dapat meningkatkan motivasi untuk memberikan 

bimbingan belajar membaca permulaan secara intensif dan 
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berkesinambungan kepada anak-anaknya sehingga ketrampilan 

membacanya dapat meningkat secara optimal. 

c. Bagi siswa adalah dapat memperoleh pengalaman baru dalam belajar 

membaca permulaan, yaitu melalui penggunaan metode kupas rangkai 

suku kata dengan media gambar. 

 


