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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam suatu kegiatan untuk mendapatkan suatu ilmu biasanya melalui proses 

pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan oleh guru untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. 

Dengan pengertian lain pembelajaran adalah usaha yang dilakukan guru yang sudah 

terencana dalam proses belajar dengan merekayasa sumber belajar yang digunakan. 

Dalam proses pembelajaran yang menjadi subjek yang mengajar adalah guru, 

sedangkan peserta didik merupakan subjek belajar (Sadiman Arief, 1990 : 7). 

Pembelajaran kimia diartikan sebagai langkah untuk memberikan 

pemahaman tentang kimia kepada peserta didik. Kimia merupakan cabang ilmu 

pengetahuan yang membahas tentang sesuatu yang abstrak dan tidak dapat 

dipahami hanya dengan membaca. Ilmu kimia selain bersifat abstrak juga memiliki 

karakteristik yang khas lainnya di antaranya; ilmu kimia merupakan 

penyederhanaan dari yang sebenarnya. Selain itu, materi kimia sifatnya berurutan, 

ilmu kimia berisi bukan hanya soal hitungan, namun juga pemahaman. 

Pembelajaran kimia dapat digunakan untuk melatih peserta didik untuk dapat 

menerapkan konsep yang diterimanya ke dalam konteks yang sebenarnya. Dalam 

pembelajaran kimia peserta didik dibekali dengan berbagai pengetahuan, 

pemahaman, dan sejumlah kemampuan yang akan menjadi syarat untuk memasuki 
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ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi serta agar dapat mengembangkan ilmu dan 

teknologi yang telah didapatkan dari pembelajaran kimia (Mulyasa, 2009 : 133).  

Alat indera sangat berguna dalam proses pembelajaran, yaitu digunakan 

untuk menangkap atau menerima ilmu yang disampaikan oleh guru, namun ada 

beberapa manusia yang kurang beruntung karena dianugerahi alat indera tidak 

lengkap seperti pada normalnya. Ada yang kurang dalam hal akal, ada pula yang 

kurang dalam hal panca indera. Salah satu orang yang kurang beruntung adalah 

tunarungu. Tuna berarti kurang, dan rungu berarti pendengaran. Jika seseorang 

mengalami kekurangan atau kerusakan dalam pendengaran disebut mengalami 

ketunarunguan  (Somantri, 2012). Anak yang mengalami kelainan seringkali 

dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat karena kekurangan yang 

dimilikinya, padahal mereka juga memiliki potensi untuk maju dan berkembang 

seperti anak normal lainnya.  

Menurut Boothyroyd  (Abdurrachman & Sudjadi, 1994) terdapat dua 

kelompok tunarungu yaitu kehilangan pendengaran dan terganggunya proses yang 

berhubungan dengan pendengaran. Kehilangan pendengaran dapat diartikan 

apabila dalam proses menangkap suara mengalami gangguan. Proses yang 

berkaitan dengan gangguan pendengaran yaitu apabila dalam menerjemahkan suara 

terdapat gangguan karena rusaknya syaraf pendengaran yang disebabkan karena 

perkembangan yang tidak wajar maupun kerusakan secara fisik..  

Tingkat intelegensi pada anak tunarungu sama dengan layaknya anak pada 

umumnya tetapi untuk tingkat kemampuan bahasanya, keterbatasan informasi, dan 
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daya untuk abstraksi anak tunarungu akan mempengaruhi perkembangan 

fungsionalnya  (Haenudin, 2013). Anak tunarungu mendapatkan informasi dari 

indera yang masih berfungsi dengan baik, seperti penglihatan, pengecapan, 

penciuman,  dan perabaan.  

Anak tunarungu dalam belajar harus dimulai dari hal-hal yang dialami anak 

dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip pembelajaran anak tunarungu dimulai dari hal 

yang mudah berlanjut hingga ke tingkat yang lebih sulit. Anak tunarungu kurang 

memiliki informasi verbal. Hal ini menyebabkan anak sulit menerima materi yang 

bersifat abstrak. Salah satu pelajaran yang sulit dipahami adalah kimia yang bersifat 

abstrak, sehingga dibutuhkan media pembelajaran untuk mempermudah 

pemahaman suatu konsep pada anak tunarungu. 

Media pembelajaran merupakan alat yang dapat membantu proses belajar 

mengajar guna memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat 

mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna  (Kustandi & 

Bambang Sutjipto, 2011). Dalam penelitian yang sudah dilakukan  (Bouzid, 

Mohamed Ali Khenissi, & Fathi Essalmi , 2016) berjudul Using Educational 

Games for Sign Language Learning - A Sign Writing Learning Game: Case Study 

menunjukkan hasil bahwa penggunaan game sebagai media belajar memberikan 

hasil bahwa aplikasi game berguna, menyenangkan, dan mudah digunakan dan 

dapat merangsang minat belajar peserta didik. Penelitian (Debevca & Andreas, 

2014) menyatakan untuk mendapatkan motivasi belajar anak tunarungu dibutuhkan 

kemajuan teknologi dalam pendidikan. Pendapat lain juga didukung oleh hasil 

penelitian (Rosie & Natalia Kucirkova, 2014) yang berjudul “Touching the virtual, 
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touching the real: iPads and enabling literacy for students experiencing disability” 

mengenai penggunaan media Ipads sebagai media dalam pembelajaran yang dapat 

meningkatkan motivasi, kontrol dan kemandirian siswa ketika terlibat dalam literasi 

dan mengarah pada pencapaian tingkat tinggi dan peluang kreatif untuk mereka 

mengekspresikan diri pada anak kebutuhan khusus. Oleh karena itu, anak tunarungu 

membutuhkan media yang  lebih menarik dan dapat digunakan sebagai sumber 

belajar mandiri anak tunarungu terutama untuk pelajaran kimia yang terintegrasi 

pada mata pelajaran IPA. Media ini harus langsung melibatkan peserta didik dalam 

proses kegiatan belajar mengajar berlangsung sehingga mampu menarik perhatian 

peserta didik dan menumbuhkan semangat belajar. Media yang digunakan harus 

semenarik mungkin, mulai dari tampilan gambar yang terlihat lebih memiliki 

dimensi, memiliki tekstur seperti benda aslinya, salah satunya media Pop Up. Buku 

Pop Up adalah sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau 

memiliki unsur 3 dimensi dapat memberikan visualisasi cerita yang lebih menarik 

dibandingkan buku cerita bergambar 2-D. 

Dengan “Pengembangan Media  Special’s Pop up book Mengenai Materi 

Kimia Dalam Pangan Sebagai Sumber Belajar Mandiri untuk Anak Tunarungu di 

SLB”, diharapkan dapat menarik perhatian dan mendorong anak tunarungu untuk 

belajar mengenal kimia dalam bahan pangan, karena semua makhluk memerlukan 

kebutuhan pangan, yang pada kenyataannya di dalam pangan terdapat bahan-bahan 

kimia sehingga menyadarkan bahwa di kehidupan sehari-hari erat kaitannya dengan 

kimia. 

B. Identifikasi Masalah 
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Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka dapat diidentifikasi 

masalah, yaitu: 

1. Anak tunarungu kesulitan dalam belajar kimia dengan materi yang abstrak 

karena daya olahkata yang terbatas 

2. Masih terbatasnya media pembelajaran kimia untuk anak tunarungu 

3. Media pembelajaran untuk anak tunarungu yang digunakan masih kurang 

menarik perhatian dan minat untuk belajar kimia 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang dikaji dan diidentifikasi dalam penelitian ini masih luas, 

maka permasalahan yang ada perlu dibatasi pada hal-hal sebagai berikut: 

1.  Penelitian ini mengembangkan media pembelajaran  Special’s Pop up book 

mengenai kimia dalam pangan sebagai sumber belajar mandiri untuk anak 

tunarungu. 

2. Media pembelajaran Special’s Pop up book diperuntukkan untuk anak 

tunarungu, berisi materi pangan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Hasil penelitian ditinjau oleh dosen pembimbing sebagai ahli materi dan ahli 

media, lima mahasiswa sebagai peer reviewer, dan lima orang guru SLB 

sebagai reviewer. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran Special’s Pop up book 

kimia dalam pangan sebagai sumber belajar mandiri untuk anak tunarungu? 

2. Bagaimana kualitas dari media pembelajaran Special’s Pop up book yang 

telah disusun berdasarkan penilaian dari para penilai? 

E. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini : 

1. Mengembangkan media pembelajaran Special’s Pop up book kimia pangan 

sebagai sumber belajar mandiri untuk anak tunarungu SLB.  

2. Mengetahui kualitas dari media pembelajaran kimia Special’s Pop up book 

yang telah disusun. 

F. Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk yang dikembangkan berupa media pembelajaran mandiri 

buku Pop Up materi kimia dalam pangan di kehidupan sehari-hari dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. Materi atau isi 

Media pembelajaran mengenai materi kimia dalam pangan yang ditujukan 

untuk peserta didik anak kebutuhan khusus. Materi kimia dalam bahan makanan ini 

khususnya mengenalkan zat aditif dalam makanan yang sering dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari, misalnya zat pewarna, zat pemanis, zat pengawet dan zat 

penyedap rasa atau pemberi aroma. 

2. Media pembelajaran yang dikembangkan berbentuk Pop Up  Book. 
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3. Media pembelajaran ini mengembangkan contoh zat kimia dalam makanan 

yang ada di kehidupan sehari-hari. 

4. Format Desain 

Format yang digunakan untuk setiap halamannya yakni berbentuk Lanscape, 

sedang untuk sampulnya berbentuk Potraite. Ukuran sampulnya 30 x 21,5 cm 

sedang untuk setiap halaman berukuran 42 x 30 cm. Media ini dikembangkan 

dengan menggunakan kertas ivory berwarna. Pada halaman produk yang akan 

dikembangkan berisi contoh makanan yang mendominasi penggunakan zat aditif 

makanan berbentuk 3D maupun flip flap dan keterangannya. Aplikasi untuk 

membuat desain produk menggunakan Corel Draw X7. 

Media pembelajaran ini dikemas dalam bentuk Pop up book telah memenuhi aspek 

dan kriteria kualitas yang ditentukan yakni, aspek materi atau isi, aspek bahasa dan 

gambar,aspek tampilan dan aspek penyajian. 

5. Kajian Tentang Media Utama 

Media yang dikembangkan ini terdiri dari halaman sampul yang 

menggambarkan contoh-contoh makanan yang sering dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari ditambah dengan rumus struktur di sekelilingnya, yang artinya 

mengenalkan setiap makanan ini memiliki kandungan zat kimia.  

Pada halaman pertama berisikan pendahuluan yang menjelaskan bahwa 

dalam makanan terdapat zat yang ditambahkan untuk menambah cita rasa maupun 

daya tarik tampilan makanan, dengan potongan kue menjadi contoh yang dibuat 

menjadi bentuk 3D. Pada halaman kedua berisikan tentang zat pewarna, dengan 

tumpeng nasi kuning yang menjadi contoh yang dibuat Pop Up dan keterangan 
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lainnya yang berisi contoh dari zat pewarna alami dan zat pewarna sintetis. Untuk 

halaman ketiga berisikan zat pemanis dengan es krim sebagai contohnya serta 

berisikan pengetahuan tentang pemanis buatan dapat membahayakan tubuh 

manusia. Pada halaman keempat berisikan informasi mengenai zat pengawet yang 

sering digunakan dalam makanan serta zat pengawet yang dilarang dalam makanan 

yang akan membahayakan kesehatan manusia. Untuk halaman terakhir berisikan 

materi zat penyedap rasa dengan contohnya penyedap rasa alami dan penyedap rasa 

sintetis, serta contoh dari pemberi aroma yang sering digunakan dalam makanan 

dengan buah apel sebagai contoh yang dibuat dalam bentuk 3D. 

G. Pentingya Pengembangan 

Pengembangan media Pop up book ini dianggap penting karena : 

1. Bagi Pesera didik 

Dapat membantu dalam belajar kimia secara mandiri khususnya mengenai zat 

aditif dalam makanan. 

2. Bagi Guru 

Bagi guru, khususnya guru SLB dapat membantu dalam mengajarkan materi 

kimia dalam kehidupan sehari-hari, memotivasi guru untuk memanfaatkan media 

pembelajaran agar pembelajaran lebih menarik. 

H. Asumsi dan Keterbasan Pengembangan  

Asumsi pengembangan dalam penelitian ini adalah: 

1. Peserta didik mengetahui Pop up book 

2. Ahli materi dan ahli media mengetahui materi kimia dalam pangan dengan 

baik. 
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3. Media pembelajaran kimia berbentuk pop up materi kimia dalam pangan 

dikembangkan dan dapat digunakan oleh guru IPA dan peserta didik SLB 

sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar 

kelas, sehingga siswa dapat menggunakannya secara mandiri tanpa 

bimbingan guru. 

Keterbatasan pengembangan dalam penelitian ini adalah: 

1. Contoh dan aplikasi kimia dalam pangan di kehiduan sehari-hari banyak 

sehingga tidak semua divisualisasikan dalam bentuk tiga dimensi. 

2. Penilaian awal terhadap kualitas media Special’s Pop up book materi kimia 

dalam pangan dilakukan oleh dosen pembimbing sekaligus ahli materi dan 

ahli media, dan lima peer reviewer memberikan masukan dan saran. 

3. Penilaian akhir dilakukan oleh lima guru SLB. 

4. Media Special’s Pop up book diujikan kepada peserta didik secara terbatas. 

I. Definisi Istilah 

Penelitian ini memiliki beberapa definisi istilah antara lain: 

1. Penelitian pengembangan adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk 

mengembangkan suatu produk dan menguji produk yang dihasilkan. 

2. Belajar mandiri adalah cara berpikir aktif dan partisipatif untuk 

mengembangkan diri masing-masing individu yang tidak terikat dengan 

kehadiran pendidik, dosen, pertemuan tatap muka di kelas, kehadiran teman 

sekolah. 

3. IPA ( kimia ) adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari materi dan 

perubahannya. 
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4. Tunarungu adalah suatu keadaan kehilangan pendengaran yang 

mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap rangsangan, terutama 

melalui indera pendengarannya. 

5. Pop up book adalah sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak 

atau memiliki unsur tiga dimensi. 

6. Ahli materi adalah dosen kimia yang memiliki pengetahuan tentang materi 

kimia bahan pangan. 

7. Reviewer adalah guru SLB yang paham tentang materi ilmu pengetahuan 

alam khususnya kimia dalam bahan pangan. 
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