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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta 

meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka 

upaya mewujudkan tujuan nasional. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu 

manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 

pekerti luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan 

rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Pada era globalisasi yang sangat modern dan kompetitif seperti sekarang 

ini, pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) bukan merupakan hal yang asing bagi 

setiap orang. Pemanfaatan IT terkhusus lagi pemanfaatan komputer telah menjadi 

bagian hidup dari masyarakat luas tidak terkecuali bagi siswa SLB yang memang 

seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama seperti siswa normal. Siswa SLB 

juga mempunyai hak yang sama seperti untuk mendapatkan pendidikan yang 

layak seperti tertuang dalam UU No. 2 tahun 1989 pasal 5 bahwa setiap warga 

negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dengan 

demikian orang-orang yang menderita cacat atau kelainan juga mendapatkan 

perlindungan terhadap hak dalam memperoleh pendidikan yang layak.  

Sekolah Luar Biasa Al-Azhar atau yang lebih di kenal dengan SLB Al-

Azhar yang terletak di daerah Waru-Sidoarjo adalah salah satu sekolah luar biasa 

yang mendidik 43 anak-anak SLB-B (tunarungu) dan SLB-C (tunagrahita) setara 
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dengan sekolah dasar. SLB-C memiliki keterbatasan intelegensi, terutama yang 

bersifat abstrak seperti belajar dan berhitung, menulis dan membaca. Anak-anak 

tersebut diklasifikasikan berdasarkan kemampuan mereka. SLB Al-Azhar ini 

membina siswa yang mampu didik atau tunagrahita ringan (educable), mampu 

latih (trainable), dan  ketergantungan penuh (totally dependent) atau butuh rawat. 

Melihat hal ini maka diperlukan suatu media pembelajaran yang dapat 

memberi manfaat yang lebih bagi siswa SLB.  Media pembelajaran aritmatika 

untuk anak tunagrahita ringan merupakan program belajar berhitung yang 

digunakan untuk memberikan solusi dalam membantu dan mendukung proses 

belajar mereka. Melalui media pembelajaran ini maka materi akan lebih mudah 

ditangkap karena lebih terlihat unsur visualisasinya. Proses belajar mengajar di 

SLB Al-Azhar Sidoarjo masih terbilang disetarakan dengan sekolah dasar (SD) 

yang mempunyai IQ normal, karena proses belajar mengajar yang disampaikan 

hampir sesuai dengan standarisasi sekolah dasar. Melihat hal ini maka diperlukan 

suatu media pembelajaran yang dapat memberi manfaat yang lebih bagi siswa 

SLB.  Media pembelajaran dengan permainan aritmatika merupakan salah satu 

solusi bagi SLB Al-Azhar. Dengan adanya media pembelajaran ini siswa siswi 

SLB Al-Azhar dapat lebih interaktif dalam proses pembelajarannya. Dimana 

siswa siswa lebih aktif dalam melakukan perhitungan-perhitungan (penjumlahan 

dan pengurangan). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang ada di SLB Al-Azhar adalah bagaimana siswa SLB Al-Azhar 
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khususnya tunagrahita ringan dapat mengenal bilangan dan belajar aritmatika 

(penjumlahan dan pengurangan) dengan edugame. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang digunakan, yaitu: 

1. Media pembelajaran ini hanya terfokus hanya pada satu bab di mata pelajaran 

matematika terkhusus pada penjumlahan dan pengurangan. 

2. Media pembelajaran ini menggunakan aplikasi adobe flash CS 3 untuk 

membuat game agar terlihat menarik.  

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan media pembelajaran aritmatika untuk anak 

tunagrahita ringan berdasarkan perumusan masalah adalah agar siswa SLB Al-

Azhar khususnya tunagrahita ringan dapat mengenal bilangan dan belajar 

aritmatika (penjumlahan dan pengurangan) dengan edugame. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari pembuatan rancang bangun sistem adminstrasi surat 

menyurat ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis: 

Menambah khasanah ilmu dalam bidang peningkatan kemampuan 

matematika untuk anak tunagrahita ringan melalui media edugame. 

2. Manfaat praktis: 
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a. Dapat digunakan oleh guru SLB C khususnya dalam peningkatan 

prestasi anak tunagrahita ringan di SLB Al-Azhar. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

sekolah SLB untuk meningkatkan kualitas pembelajaran terhadap anak 

tunagrahita ringan khususnya pada pelajaran matematika. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan atau pembuatan laporan 

Kerja Praktek yang menjelaskan mulai dari latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Bab ini menjelaskan gambaran umum atau segala sesuatu yang 

berhubungan dengan perusahaan atau instansi mulai dari profil instansi, 

struktur organisasi hingga visi misi dari instansi. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dalam pembuatan media 

pembelajaran aritmatika untuk siswa tunagrahita. 

BAB IV : DESKRIPSI KERJA PRAKTEK 

Bab ini menjelaskan hasil dari kerja praktek, mulai dari pembuatan 

flowchart dan desain sistem yang akan dibuat. Selain itu, pada bab ini 
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dicantumkan pula implementasi program atau aplikasi yang telah dibuat 

(yang sudah jadi). 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari pembuatan sistem yang telah 

dilakukan serta menjelaskan saran untuk pengembangan untuk 

memperbaiki aplikasi sistem yang telah dibuat. 
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