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Dewi Norliani Rahmah 
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SLB Melati Ceria Palangka Raya 

 
Abstrak: Gangguan perkembangan sangat kompleks anak autis menyangkut 

komunikasi, interaksi sosial dan aktivitas imajinasi anak, serta emosional anak. 

Penelitian dilakukan di SLB Melati Ceria Palangka Raya. Subyek yang diambil adalah 

seorang siswa autis yang memiliki hambatan dalam berkomunikasi. Siswa masih kurang 

mampu menguasai kosakata dan senang mengulang kosakata yang dikuasai anak, 

contohnya kosakata hewan “Panda”. Penelitian membuat papan scramble dengan 

menggunakan karton jepang, stereofoam dan perekat untuk menempelkan huruf-huruf 

yang akan diacak. Papan scramble membahas tentang kosakata hewan. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian Single Subjek Research (SSR). Penelitian ini 

menggunakan pencatatan dan frekuensi, yaitu berapa banyak jumlah kata yang dikuasai 

anak. Hasil penelitian menunjukkan pada tahan baseline (A1) rata-rata nilai sebesar 

33,68, Fase Intervensi (B) sebesar 80,4, kemudian tahap baseline (A2) menggunakan 

media papan scramble sehingga mendapatkan rata-rata nilai 93,2 dengan tingkat 

stabilitasnya 100. Hasil yang diperoleh dari penelitian dapat dikatakan bahwa model 

pembelajaran scramble sangat efektif digunakan dalam pembelajaran karena dapat 

meningkatkan penguasaan kosakata anak.  

 

Kata Kunci: Penguasaan Kosakata, Model Pembelajaran Scramble, Autis 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa adalah alat komunikasi 

yang berupa sistem lambang bunyi yang 

dihasilkan oleh alat ucap manusia. 

Sebagaimana kita ketahui, Berbahasa 

pada dasarnya melingkupi empat aspek, 

yaitu menyimak, berbicara, membaca 

dan menulis. Keempat aspek tersebut 

pada umumnya dipelajari di bangku 

pendidikan. Penelitian ini dilakukan di 

SLB Melati Ceria Palangka Raya. 

Subjek penelitian yang diambil adalah 

seorang anak autis yang memiliki 

hambatan dalam berkomunikasi. Siswa 

masih kurang mampu menguasai 

kosakata dan senang mengulang 

kosakata yang diketahui, contohnya 

“Panda”. Jika anak bertemu dengan 

orang, melihat benda atau gambar hewan 

maupun sedang senang, anak sering 

menyebutkan atau mengulang-ulang 

kosakata yang sama hamper setiap hari. 

Penyebab dari pengulangan kosakata 

adalah karenaanak menyukai hewan 

panda. Pengulangan kosakata adalah 

salah satu hambatan komunikasi dan 

bahasa sehingga anak belum mampu 

menguasai banyak kosakata. 

Walaupun demikian, masih 

terdapat cara untuk membantu 

menstimulus kemampuan berbahasa 

anak yang menderita Autis. 

Pembelajaran akan lebih efektif apabila 

diselenggarakan melalui model-model 

pembelajaran yang termasuk dalam 

kelompok pemrosesan informasi. Salah 

satu model pembelajaran yang mampu 

membantu menstimulus kemampuan 

berbahasa dan kosakata anak adalah 

Scramble. Peneliti membuat media 

mailto:dewinorlianir@gmail.com
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papan scrambledengan menggunakan 

karton jepang, stereofoam dan perekat 

untuk menempelkan huruf-huruf yang 

akan diacak. Papan scramble yang 

peneliti buat kali ini membahas tentang 

kosakata hewan karena anak memiliki 

ketertarikan lebih terhadaap hewan, 

sehingga memiliki pengaruh untuk 

perbaikan kosakata anak terutama 

tentang hewan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian Subjek Tunggal atau 

dikenal dengan istilah Single Subjek 

Research (SSR). Penelitian ini 

menggunakan satu anak sebagai subjek 

penelitian. Penelitian ini dibuat dengan 

menggunakan modelpembelajaran 

scramble untuk peningkatan penguasaan 

kosakata pada anak autis ringan kelas V 

SLB Melati Ceria Palangka Raya. 

Peneliti bermaksud untuk melihat 

adatidaknya pengaruh terhadap 

penguasaan kosakata sebelum 

mendapatkan perlakuan, saat mendapat 

perlakuan dan setelah mendapat 

perlakuan.  

Desain penelitian eksperimen 

dengan subyek tunggal yang dipilih oleh 

peneliti adalah desain dengan 

pengulangan yaitu desain A-B-A yang 

menunjukkan adanya hubungan sebab 

akibat antara variabel terikat dengan 

variabel bebas yangmana dalam halini 

ingin mengetahui sebeapa besar 

pengaruh penggunaan model 

pembelajaran scramble dalam 

meningkatkan penguasaan kosakata anak 

autis ringan. 

Prosedur Penelitian, Melakukan 

Baseline Pertama: Pada tahap ini anak 

akann diobservasi apa adanya seperti 

kegiatan pembelajaran biasanya, 

pengamat diminta untuk mencatat durasi 

anak mau memperhatikan selama 

pembelajaran berlangsung, pembelajaran 

dilakukan selama 1 jam (60 menit) setiap 

serinya. Melakukan Intervensi: Tahap ini 

anak diberikan intervensi atau perlakuan 

yaitu anak diperlihatkan dan diberi 

penjelasan terlebih dahulu tata cara 

model pembelajaran scramble, setelah 

anak paham baru dimulai pelaksanaan 

intervensi atau perlakuannya. Hal 

pertama yang dilakukan peneliti yaitu 

mengkondisikan anak yang diintervensi 

untuk mulai belajar, peneliti bersama 

anak melakukan permainan acak kata 

kemudianmenyusun kata, jika anak dapat 

menyusun kata dengan benar maka anak 

diberi reward berupa kata hebat. Jika 

anak mengalami kesulitan dalam 

menyusun kata, anak akan dibantu 

menyusunnya. Hal ini dilakukan secara 

berulang-ulang sesuai dengan waktu 

yang ditetapkan yaitu selama 1 jam (60 

menit). Pengamat diminta untuk 

mencatat instrumen skor konsentrasi 

anak mau memperhatikan selama 

melakukan permainan tersebut. 

Subyek yang diambil dalam 

penelitian ini adalah tunggal, yaitu 

seorang anak yang mengalami hambatan 

dalam komunikasi. Anak Autis kelas V 

di SLB Melati Ceria Palangka Raya 

yang bernama Julian Fernando dengan 

jenis kelamin laki-laki berumur 12 

tahun, karena itu penelitian dilaksanakan 

berupa eksperimen menggunakan Single 

Subject Research (SSR). 

Sistem Pencatatan data, data dalam 

penelitian ini diperoleh melalui 

observasi langsung dengan maksud 
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untuk mencatat variabel terikat pada saat 

kejadian atau perilaku terjadi dengan 

cara melakukan pencatatan kejadian. 

Penelitian ini menggunakan pencatatan 

data frekuensi, yaitu berapa banyak 

jumlah kata yang dikuasai anak. 

Adapun langkah-langkah pengum-

pulan data adalah sebagai berikut : 

1. Membuat permainan scramble 

2. Melakukan tes baseline 1 

3. Mencatat skor anak pada kondisi 

baseline 1 

4. Subyek diberikan intervensi  

5. Mencatat skor pada anak menyusun 

kosakata acakpada kondisi intervensi 

6. Melakukan tes baseline 2 

7. Mencatat skor anak dalam 

menguasai kosakata pada kondisi 

baseline 2 

8. Memasukkan data baseline 1, hasil 

intervensi dan data baseline 2 dalam 

bentuk grafik sehingga terlihat 

perkembangan antara sebelum 

perlakuan dan sesudah perlakuan. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian terhadap anak 

autis dengan menggunakan metode 

Single Subject Research (SSR) desain A-

B-A dengan menggunakan model 

pembelajaran scramble menunjukkan 

penggunaan model pembelajaran 

scramble mampu meningkatkan 

kemampuan penguasaan kosakata 

menurut Rober B. Taylor (dalam 

Miftahul Huda) menjelaskan bahwa 

scramblemerupakan salah satu metode 

pembelajaran yang dapat meningkatkan 

konsentrasi dan kecepatan berpikir 

siswa. Metode ini mengharuskan siswa 

untuk menggabungkan otak kanan dan 

otak kiri. Media berbasis visual 

memegang peran yang sangat penting 

dalam proses belajar. Media visual dapat 

memperlancar pemahaman ingatan. 

Visual dapat pula menumbuhkan minat 

siswa dan dapat memberikan hubungan 

antara isi materi pelajaran dengan dunia 

nyata. Oleh karena itu dalam penelitian 

ini kemampuan penguasaan kosakata 

pada anak autisdengan menggunakan 

metode scramble. 

Berdasarkan  data yang telah 

dipaparkan terlihat bahwa kemampuan 

penguasaan kosakata pada baseline 1 

anak masih kurang. Ketika dilakukan 

intervensi dengan menggunakan media 

papan scramble terjadi peningkatan 

kemampuan penguasaan kosakata 

terbukti dengan anak mampu 

mengartikan kosakata melalui media 

papan scramble sesuai dengan yang 

peneliti berikan. Papan scramble adalah 

media pembelajaran dalam bentuk 

karton jepang yang berukuran panjang 

67cm danlebar78cm. Gambar-

gambarnya dibuat menggunakan gambar 

yang diunggah dari internet atau 

memanfaatkan gambar atau foto yang 

sudah ada yang ditempelkan pada 

lembaran-lembaran kartu gambar. 

Gambar-gambar yang ada pada kartu 

gambar merupakan rangkaian binatang-

binatang yang sering kita lihat di 

lingkungan sekitar maupun lewat media 

lainnya. Sedangkan huruf-huruf 

acakdisetiap bawah gambar menentukan 

rangkaian huruf yang dibuat acak agar 

dapat mengubahnya kembali menjadi 

kosakata yang benar sehingga disajikan 

menjadi keterangan dari gambar 

binatang di atas kosakata tersebut. 

Setelah melakukan penelitian 

dengan proses belajar mengajar selama 
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1,5 bulan terhadap satu orang siswa autis 

kelas V di SLB Melati Ceria Palangka 

Raya, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kemampuan penguasaan kosakata 

tanpa menggunakan media papan 

scramble adalah anak belum mampu 

memahami baik kegiatan melabel, 

menyusun kata acak, membaca kosakata 

dengan benar, identifikasi bentuk, 

perolehan rata-rata nilai pada data Fase 

baseline (A1) sebesar 33,68 dan dalam 

Fase Intervensi (B) dapat dikatakan 

bahwa apa yang dilakukan telah 

menunjukkan peningkatan kemampuan 

penguasaan kosakata dengan 

menggunakan model pembelajaran 

scramble terbukti dengan nilai yang 

diperoleh anak yaitu sebesar 80,4. Fase 

berikutnya adalah melakukan 

pengumpulan data baseline (A2) setelah 

melakukan jeda selama tujuh hari 

dengan maksud melakukan fase control 

saat subjek penelitian diberikan 

intervensi (B). Pada fase baseline (A2) 

nilai rata-rata kemampuan penggunaan 

kosakata menggunakan 

modelpembelajaran scramble dengan 

media papan scramble padaanak autis 

kelas V di SLB Melati Ceria Palangka 

Raya sebesar 93,2 dengan tingkat 

stabilitasnya 100%. Hal tersebut 

disebabkan karena kuatnya daya memori 

anak tersebut, melihat nilai rata-ratayang 

ditunjukkan meningkat dibandingkan 

pada fase baseline (A1). 

Kemampuan penguasaan kosakata 

siswa pada intervensi (B) mengalami 

kenaikan yang signifikan, yaitu anak 

mampu melakukan apa yang diminta 

guru dan kemampuan penguasaan 

kosakata anak pada Fase Baseline 2 (A2) 

anak mampu melakukan sendiri dengan 

baik pada komponen melabel, menyusun 

kata acak, membaca kosakata dengan 

benar dan identifikasi bentuk. Uraian di 

atas menunjukkan bahwa model 

pembelajaran scramble yang digunakan 

secara berulang-ulang dapat membantu 

meningkatkan kemampuan penguasaan 

kosakata bagi anak autis kelas V di SLB 

Melati Ceria Palangka Raya. Terlihat 

pada nilai rata-rata kemampuan 

penguasaan kosakata sebelum penerapan 

media papan scramble sebesar 33,68 

menunjukkan masih berada di bawah 

KKM yang telah ditentukan. Sedangkan 

nilai kemampuan penguasaan kosakata 

setelah menggunakan model 

pembelajaran scramble dan media papan 

scramble sebesar 80,4 menunjukkan 

telah berada di atas KKM yang 

ditentukan oleh sekolah yaitu 60.  

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian seluruh data 

dengan subyek tunggal dapat ditarik 

kesimpulan bahwa, pembelajaran 

scramble dapat meningkatkan 

kemampuan penguasaan kosakata pada 

anak autis kelas V di SLB Melati Ceria 

Palangka Raya. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan selama 1,5 

bulan, dapat disimpulkan bahwa kondisi 

awal anak sebelum menggunakan media 

papan scramble pada penerapan 

modelpembelajaran scramble, 

kemampuan penguasaan kosakata siswa 

memperoleh nilai di bawah KKM yang 

telah ditentukan oleh sekolah yaitu 

sebesar 33,68. Karena ada beberapa 

faktor yang menghambat pelaksanaan 

pembelajaran yaitu siswa masih kurang 

memahami model pembelajaran yang 

diterapkan, siswa kurang fokus, sering 
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bergerak, sulit diatur dan berkomunikasi 

dengan jelas. Sedangkan nilai rata-rata 

setelah diberikan model pembelajaran 

scramble dengan media papan scramble 

hewan, siswa memperoleh nilai di atas 

rata-rata KKM yaitu sebesar 80,4 karena 

siswa sudah memahami dan mengerti 

terhadap model pembelajaran yang 

diterapkan dan apa yang diinstruksikan 

oleh peneliti sehingga data mengalami 

keseimbangan. Hal ini membuktikan 

dengan kenaikan nilai tersebut di atas, 

penggunaan model pembelajaran 

scramble sangat efektif untuk digunakan 

dalam pembelajaran karena dapat 

meningkatkan kemampuan penguasaan 

kosakata pada anak autis kelas V di SLB 

Melati Ceria Palangka Raya. 

 

SARAN 

Atas dasar penelitian ini, maka 

peneliti memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi Guru 

Model pembelajaran scramble 

sebagai salah satu acuan dalam 

pemilihan metode pengembangan 

menyusun kata atau kosakata untuk 

anak berkebutuhan khusus, 

khususnya anak autis di sekolah. 

Karena pada model pembelajaran 

scramble inimerupakan metode 

permainan acak kata dan kalimat 

sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan penguasaan kosakata. 

2. Bagi Sekolah 

Sekolah khususnya kepala 

sekolah lebih memperhatikan dan 

memfalisitasi dalam penggunaan 

media belajar atau mendukung guru 

dalam memakai model pembelajaran 

yang kreatif agar anak mampu 

meningkatkan hasil belajar semakin 

baik dan anak tidak mudah bosan. 

3. Bagi Orangtua 

Orangtua hendaknya selalu 

mendampingi dan memberikan 

arahan kepada anak saat belajar di 

rumah dengan menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan rujukan 

dan pertimbangan dalam melakukan 

penelitian berikutnya dengan 

menggunakan variabel yang berbeda 

dan sampel yang lebih banyak. 
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PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN WORD SQUARE 

DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN VOCABULARY PADA MATA 

PELAJARAN BAHASA INGGRIS ANAK TUNARUNGU KELAS VII DI 

SMPLB B/C DHARMA WANITA BANJARMASIN 

 

Din Nia Ramadhana 

SMPLB B/C Dharma Wanita Banjarmasin 

 
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model 

pembelajaran word square dalam meningkatkan kemampuan vocabulary pada mata 

pelajaran bahasa Inggris anak tunarungu kelas VII. Penelitian ini menggunakan metode 

pre-eksperimen dengan rancangan one group pretest-posttest design. Populasi penelitian 

ini adalah 5 orang siswa tunarungu kelas VII di SMPLB B/C Dharma Wanita 

Banjarmasin. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan tes 

sedangkan teknik analisis data menggunakan mean. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa adanya pengaruh penerapan model pembelajaran word square dalam 

meningkatkan kemampuan vocabulary pada mata pelajaran bahasa Inggris anak 

tunarungu di Kelas VII di SMPLB B/C Dharma Wanita Banjarmasin. 

 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Word Square, Vocabulary, dan Anak Tunarungu 

 

PENDAHULUAN 

Tunarungu adalah seseorang yang 

tidak atau kurang mampu mendengar 

suara dikarenakan mengalami 

kehilangan kemampuan mendengar, baik 

kehilangan sebagian maupun 

keseluruhan kemampuan mendengarnya. 

Kehilangan kemampuan mendengar jelas 

menimbulkan masalah bagi yang 

bersangkutan, terutama masalah dalam 

belajar, sehingga membutuhkan layanan 

pendidikan khusus. Selain itu mereka 

mengalami hambatan untuk menguasai 

bahasa, berkomunikasi, mengembangkan 

kemampuan intelektualnya, 

mengembangkan kepribadiannya, serta 

sosial dan emosinya.  

Bahasa Inggris merupakan alat 

komunikasi tingkat internasional dan 

berpengaruh secara global. Di mana 

bahasa Inggris banyak dipergunakan 

dalamberbagai bidang kehidupan. 

Sehingga secara tidak langsung 

menuntut seseorang harus mampu 

menguasai bahasa Inggris. Hal ini juga 

mempengaruhi pendidikan di Indonesia 

di mana dalam kurikulum pendidikan 

telah mencantumkan bahasa Inggris 

yang menjadi kurikulum wajib di SMP 

dan SMA dan juga SMPLB dan 

SMALB.  

Pengajaran Bahasa Inggris secara 

umum meliputi empat kemampuan dasar 

yaitu menyimak (mendengarkan), 

berbicara, membaca, dan menulis. 

Semua kemampuan itu harus didukung 

oleh unsur-unsur bahasa lainnya, yaitu 

kosa kata, tata bahasa, dan 

pronounciation sesuai dengan tema yang 

diajarkan dan Kompetensi Dasar (KD) 

yang telah ditentukan.  

Fakta di lapangan menunjukkan 

bahwa adanya masalah dalam 

kemampuan atau rendahnya kemampuan 

dalam mata pelajaran bahasa Inggris 

anak tunarungu kelas VII di SMPLB 

B/C Dharma Wanita. Di mana kosa kata 

yang diingat anak tersebut masih minim 

atau sangat sedikit. Selain dikarenakan 

faktor klasifikasi ketunarunguan yang 
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berbeda-beda pada setiap anak, selama 

ini dalam mengajar bahasa Inggris guru 

hanya menggunakan metode pengajaran 

berbasiskan oral serta kurangnya 

penggunaan media maupun model 

pembelajaran yang bervariasi.  

Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, penelitian ini mencoba 

melakukan perbaikan dalam proses 

pembelajaran dengan cara menerapkan 

model pembelajaran word Square. 

Model pembelajaran tersebut merupakan 

salah satu model pembelajaran yang 

dapat digunakan dalam meningkatkan 

kemampuan vocabulary bahasa Inggris 

anak tunarungu. Karena dapat membuat 

anak lebih fokus dan dapat membantu 

anak dalam mengingat vocabulary 

bahasa Inggris yang telah dipelajarinya. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Metode yang 

digunakan adalah metode eksperimen 

dengan bentuk Pre-Experimental 

Design. Sedangkan desain penelitian 

yang digunakan adalah One Group 

Pretest-Posttest Design.  

Penelitian dilakukan di SMPLB 

B/C Dharma Wanita Banjarmasin pada 

semester ganjil tahun pelajaran 

2015/2016 pada mata pelajaran bahasa 

Inggris. Subyek dalam penelitian ini 

adalah anak tunarungu kelas VII yang 

berjumlah 5 orang dengan klasifikasi 1 

orang anak tergolong tunarungu berat 

dan 4 orang anak tergolong tunarungu 

sedang.Sumber data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah yang 

bersumber dari anak tunarungu untuk 

mengetahui kemampuan vocabulary 

pada mata pelajaran bahasa Inggris 

sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan (treatment). 

Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu 

observasi dan tes.Instrumen yang 

digunakan dalam pengambilan data 

primer pada penelitian ini dengan 

menggunakan tes hasil belajar (pre-test 

dan post-test). Lembar soal pre-test (tes 

awal sebelum mendapat perakuan) dan 

lembar soal post test (tes akhir setelah 

mendapat perlakuan) berisi soal-soal 

yang diambil dari buku paket mata 

pelajaran bahasa Inggris. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif berupa 

perhitungan rata-rata (mean). 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Word square merupakan model 

yang memadukan kemampuan 

menjawab pertanyaan dengan kejelian 

dalam mencocokkan jawaban pada 

kotak-kotak jawaban yang hampir sama 

dengan teka-teki silang tetapi bedanya 

jawaban sudah ada, namun disamakan 

dengan menambahkan kotak tambahan 

dengan sembarang huruf atau angka 

penyamar atau pengecoh. (Kurniasih & 

Sani, 2015) 

Model pembelajaran word square 

menggunakan indera penglihatan untuk 

menjawab pertanyaan serta dapat 

merangsang anak untuk berpikir efektif, 

mendorong pemahaman dan penguat 

anak terhadap materi pelajaran yang 

disampaikan. 

Subjek penelitian yang terdiri dari 

5 anak tunarungu kelas VII di SMPLB 

B/C Dharma Wanita Banjarmasin ini 

dapat diamati pada tabel berikut. 



Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Word Square Dalam Meningkatkan Kemampuan Vocabulary Pada Mata 
Pelajaran Bahasa Inggris Anak Tunarungu Kelas Vii Di Smplb B/C Dharma Wanita Banjarmasin 

9 

 

Tabel 1. Siswa Tunarungu Kelas VII SMPLB B/C Dharma Wanita Banjarmasin yang 

Menjadi Subjek Penelitian 

No Nama Jenis Kelamin Klasifikasi 

1 Jamil L Tunarungu sedang 

2 Fahmi L Tunarungu berat 

3 Dhea P Tunarungu sedang 

4 Nisa P Tunarungu sedang 

5 Salsa P Tunarungu sedang 

 

Penelitian dengan desain One 

Group Pretest-Posttest  ini melakukan 1 

kali pre-test, 4 kali perlakuan 

(treatment), dan 1 kali post-test. 

Penilaian diambil dengan menggunakan 

instrumen yang sudah dibuat oleh 

peneliti. Instrumen tersebut terdiri dari 

20 butir soal yang terdiri dari dua sub 

variabel vocabulary dengan tema 

numbers dan tema colours. 

 

Tes Awal (Pre-test) 

Pemberian tes awal (pre-

test)digunakan untuk mengetahui 

kemampuan awal mengenal vocabulary 

sebelum diberikannya perlakuan 

(treatment) dengan menggunakan model 

pembelajaran word square. Berdasarkan 

instrumen yang sudah digunakan, 

didapatkan data hasil tes awal (pre-

test)dari kelima subjek penelitian  yang 

dipaparkan dalam tabel berikut. 

Tabel 2. Nilai Tes Awal (Pre-test) Sebelum Diberikan Perlakuan (Treatment) 

No Nama Subjek Nilai akhir 

1 Jamil 65 

2 Fahmi 55 

3 Dhea 60 

4 Nisa 55 

5 Salsa 50 

Jumlah: 285 

 

Berdasarkan data nilai akhir pre-

test masing-masing subjek penelitian 

yang sudah dipaparkan, dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan 

vocabulary bahasa Inggris anak 

tunarungu kelas VII di SMPLB B/C 

Dharma Wanita Banjarmasin masih 

rendah. 

 

Perlakuan (Treatment) dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran 

Word Square 

Perlakuan (treatment) dengan 

menggunakan model pembelajaran word 

square dilaksanakan selama 2 hari 

setelah pre-test dilaksanakan. Peneliti 

mengenalkan model pembelajaran word 

square,membagikan lembaran word 

square pada subjek penelitian, 

menjelaskan cara mencari jawaban dan 

melingkari jawaban yang ada di dalam 

kotak, serta memberikan poin setiap 

jawaban dalam kotak. 

 

Tes Akhir (Post-test) 

Setelah melakukan pre-test dan 

perlakuan (treatment) dengan 

menggunakan model pembelajaran word 
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square, peneliti melaksanakan post-

testdengan menggunakan instrumen tes 

pilihan ganda dengan jumlah soal 

sebanyak 20 butir soal. Dan hasil nilai 

akhir yang diperoleh kelima subjek 

penelitian dapat diamati dalam tabel 

berikut

Tabel 3. Nilai Tes Akhir (Post-test) Setelah Diberikan Perlakuan 

No Nama Subjek Nilai akhir 

1 Jamil 80 

2 Fahmi 75 

3 Dhea 85 

4 Nisa 80 

5 Salsa 80 

Jumlah: 400 

 

Berdasarkan nilai post-test pada 

tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan vocabulary pada mata 

pelajaran bahasa Inggris anak tunarungu 

kelas VII di SMPLB B/C Dharma 

Wanita Banjarmasin meningkat. 

Perolehan nilai post-test lebih besar 

dibandingkan perolehan nilai pre-test 

yang dilaksanakan sebelumnya. Pada 

penelitian ini perlakuan (treatment) yang 

diberikan dengan menggunakan model 

pembelajaran word square dapat 

membantu meningkatkan kemampuan 

vocabulary anak tunarungu kelas VII di 

SMPLB B/C Dharma Wanita 

Banjarmasin. 

 

Perbandingan Tes Awal (Pre-test) dan 

Tes Akhir (Post-test) 

Peningkatan kemampuan 

vocabulary anak tunarungu pada mata 

pelajaran bahasa Inggris terlihat setelah 

melakukan pre-test, perlakuan 

(treatment), dan post-test melalui 

perbandingan dengan menggunakan 

tabel ini.

Tabel 4. Perbandingan Nilai Pre-test dan Post-test 

No Nama 
Nilai Pre-

test 

Nilai Post-

test 

1 Jamil 65 80 

2 Fahmi 55 75 

3 Dhea 60 85 

4 Nisa 55 80 

5 Salsa 50 80 

Jumlah 285 400 

Mean/Rata-rata 57 80 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa terdapat perbedaan 

peningkatan kemampuan vocabulary 

bahasa Inggris antara sebelum dan 

sesudah perlakuan (treatment) pada anak 

tunarungu kelas VII di SMPLB B/C 

Dharma Wanita Banjarmasin.Selain itu 

perbedaan peningkatan nilai pre-test dan 

post-test yang diperoleh tiap sampel 

dapat saja terjadi. Hal tersebut dapat 

disebabkan oleh klasifikasi 

ketunarunguan anak yang berbeda-beda. 

Karena anak yang menjadi subjek 

penelitian ada yang tergolong tunarungu 
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sedang dan tunarungu berat.Hal 

tersebutlah yangberpengaruh terhadap 

hasil tes yang diperoleh masing-masing 

anak. Sehingga hasil tes yang diperoleh 

anak tunarungu berat lebih rendah dari 

anak tunarungu sedang. Oleh sebab 

itulah, anak yang bernama Fahmi yang 

merupakan tunarungu berat 

mendapatkan nilai tes yang lebih rendah 

dari Jamil, Dhea, Nisa, dan Salsa yang 

merupakan tunarungu sedang.  

Peningkatan yang terjadi pada 

setiap sampel tidak sama namun secara 

keseluruhan bisa dikatakan bahwa target 

atau tujuan dari pembelajaran bahasa 

Inggris dalam meningkatkan 

kemampuan vocabulary dengan 

menggunakan model pembelajaran word 

square dapat tercapai, dilihat dari 

peningkatan kemampuan dari masing-

masing sampel. 

Berdasarkan hasil analisis 

deskripsi yang diperoleh mean (nilai 

rata-rata) pre-test 57 dan nilai post-test 

80, dapat terlihat nilai post-test lebih 

tinggi daripada nilai pre-test. Dengan 

demikian dapat disimpulkan adanya 

pengaruh penerapan model pembelajaran 

word square dalam meningkatkan 

kemampuan vocabulary pada mata 

pelajaran bahasa Inggris anak tunarungu 

kelas VII di SMPLB B/C Dharma 

Wanita Banjarmasin. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh 

penerapan model pembelajaran word 

square dalam meningkatkan kemampuan 

vocabulary pada mata pelajaran bahasa 

Inggris anak tunarungu kelas VII di 

SMPLB Dharma Wanita Banjarmasin. 
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PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERNYANYI DALAM 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERHITUNG ANAK TUNAGRAHITA 

RINGAN KELAS IV SDN LABURAN KECAMATAN TANTA KABUPATEN 

TABALONG 

 

Henny Septyana 

SDN Laburan Tabalong 

 
Abstrak: Anak tunagrahita ringan di kelas IV SDN Laburan banyak mengalami 

hambatan, salah satunya dalam hal menentukan hasil perkalian bilangan 2. Penyebabnya 

adalah mereka tidak mampu menghafal perkalian tersebut maka di terapkan dengan 

menggunakan model bernyanyi dalam kemampuan berhitung anak tunagrahita tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui adakah pengaruh model bernyanyi 

dalam meningkatkan kemampuan berhitung pada anak tunagrahita ringan kelas IV SDN 

Laburan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.Metode penelitian yang 

dipakaia dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, dengan menggunakan 

penelitian eksperimen. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain one 

group pre test and post test design. Analisis data dalam penelitian ini yaitu data yang 

sudah diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik statistik deskriptif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar subjek IDS meningkat 

30%, YAA meningkat 30%, dan MTN meningkat 40. T hitung (9,91) > t tabel (4,303) 

berarti Ha diterima. Dengan demikian ada pengaruh model pembelajaran bernyanyi dala 

kemampuan berhitung Anak Tunagrahita Ringan kelas IV SDN Laburan Kecamatan 

Tanta Kabupaten Tabalong antara sebelum dan sesudah diberikan model pembelajaran 

bernyanyi. Disarankan menggunakan guru lenih menggunakan media pembelajaran 

inovatif bagi siswa.  

 

Kata Kunci :tunagrahita ringan, mengenal perkalian 2 

 

PENDAHULUAN 

Setiap anak tak terkecuali anak 

berkebutuhan khusus mempunyai 

kesempatan yang sama dalam 

memperoleh pendidikan yang layak. 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 

ayat 2 menyatakan: Pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan 

satu sistem pengajaran nasional, yang 

diatur dengan undang-undang (UUD 

1945: Amandemen). UU Nomor 23 

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Pasal 49 menyatakan bahwa Negara, 

pemerintah, keluarga, dan orang tua 

wajib memberi kesempatan yang seluas-

luasnya kepada anak untuk memperoleh 

pendidikan. UU nomor 20 tahun 2003 

Sisdiknas Pasal 5 ayat (1) menyaytakan 

bahwa setiap warga negara mempunyai 

hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu. 

Lebih lanjut dalam Undang-

Undang No 20 tahun 3003, pasal 23 

yang berbunyi: kelainan fisik, 

emosional, mental, sosial, dan atau 

memiliki ppotensi kecerdasan dan bakat 

istimewa akan memperoleh pendidikan 

khusus. Anak yang berkebutuhan khusus 

tersebut memperoleh pendidikan melalui 

Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB), 

yaitu TKLB, SDLB, SDLBN, dan 

SMALB, serta melalui sekolah reguler 

sistem pendidikan terpadu yang disebut 

pendidikan inklusi. 

Menurut Hobert (Mumpuniarti 

2007: 8) tunagrahita adalah individu 

yang menunjukkan fungsi kecerdasan 

umum di bawah rata-rata pada saar 

periode perkembangan dan berhubungan 
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dengan kerugian adaptasi tingkah laku. 

Sedangkan menurut American 

Association on Mental Deficiency 

(Efendi, 2006: 89) seorang dikategorikan 

tunagrahita apabila kecerdasannya secara 

umum di bawah rata-rata dan mengalami 

kesulitan penyesuaian sosial dalam 

setiap fase perkembangannya. 

Berdasarkan hasil observasi yang 

peneliti lakukan di kelas IV SDN 

Laburan Kecamatan Murung Pundak 

Kabupaten Tabalong terdapat anak 

tunagrahita yang duduk ditingkat 

sekolah dasar kelas IV. Anak tersebut 

tidak bisa mengimbangi hasil 

belajarsiswa lain karena sekolah tersebut 

bukan sekolah inklusi yang menyediakan 

guru bimbingan ABK. Kendala lain 

terlihat cara guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran didepan siswa. 

Guru cenderung menyamakan cara 

pengajaran bagi anak tunagrahita dan 

anak normal. Padahal sudah dapat 

dipastikan bahwa anak tunagrahita akan 

mengalami kesulitan dalam memahami 

materi. Oleh karena itu dalam proses 

pembelajaran guru juga harus dituntut 

keuletan dan kesabaran untuk 

menyampaikan materi pada peserta 

didik.  

Tujuan penelitian : berdasarkan 

rumusan masalah diatas maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui 

adakah pengaruh model pembelajaran 

bernyanyi dalam meningkatkan 

kemampuan berhitung pada anak 

tunagrahita ringan kelas IV SDN 

Laburan Kecamatan Murung Pundak 

Kabupaten Tabalong. 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan ini menggunakan 

pendekatan penelitian kuantitatif, 

pendekatan penelitian kuantitatif 

menampilkan hasil statistik yang 

disajikan dengan angka. Metode 

penelitian yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah metode eksperimen, dengan 

menggunakan desain eksperimen berupa 

pre-experimental one-grup pretest-

postest design. Penelitian ini memiliki 

dua variabel yaitu metode bernyanyi (X), 

kemampuan berhitung tunagrahita kelas 

IV SDN Laburan Kecamatan Murung 

Pundak Kabupaten Tabalong (Y). 

Jenis penelitian pengumpulan data 

yang dilakukan sebelum eksperimen 

(O1) disebut  pre test, dan pengumpulan 

data setelah eksperimen (O2) disebut 

post test. Model rancangannya adalah 

sebagai berikut:  

Keterangan: 

O1 : pre test untuk mengetahui 

kemampuan berhitung siswa 

X : metode bernyanyi 

O2 : post test untuk mengetahui 

kemampuan berhitung siswa 

1. Data sekunder 

Data skunder merupakan 

sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan di catat oleh pihak 

lain). Data skunder umumnya 

berupa bukti, catatan atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam 

arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. 

2. Data primer 

Data primer merupakan sumber 

data yang diperoleh langsung dari 
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sumber asli (tidak melalui media 

perantara). Data primer dapat berupa 

opini subjek (orang) secara 

individual atau kelompok, hasil 

observasi terhadap suatu benda 

(fisik), kejadian atau kegiatan, dan 

hasil pengujian. Data primer dalam 

penelitian ini adalah hasil test siswa 

dan observasi siswa selama 

pelaksanaan penelitian.   

 

Instumen Penelitian 

1. Alat tes 

Alat tes dalam penelitian ini adalah 

tes tertulis dan tes lisan untuk 

mengetahui perstasi belajar siswa.  

2. Observasi 

Instrumen observasi adalah 

pengamatan aktivitas siswa selama 

pembelajaran berlangsung. 

3. Wawancara 

Instrumen yang digunakan adalah 

pedoman wawancara. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

1. Test 

Riduwan (2004 : 76) 

menyatakan pengertian tes, yaitu 

“serentetan pernyataan atau latihan 

serta alat lain yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan 

pengetahuan dan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau 

kelompok” 

2. Observasi 

Adalah cara mengumpulkan 

data yang dilakukan dengan melalui 

pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang dijadikan sasaran. 

Observasi dilakukan sebelum dan 

selama penelitian. 

3. Wawancara 

Interview adalah wawancara, 

sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara.  

 

Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, data yang 

sudah diperoleh atau terkumpul 

kemudian diolah dan dianalisis dengan 

menggunakan teknik statistik deskriptif 

yaitu suatu cara menggambarkan 

persoalan yang berdasarkan data yang 

dimiliki yakni dengan cara menata data 

tersebut sedemikian rupa sehingga 

dengan mudah dapat dipahami tentang 

karakteristik data, dijelaskan dan 

berguna untuk keperluan selanjutnya.  

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data Penelitian 

1. Data hasil belajar awal (pre-test) 

Pemberian soal awal (pre-test) 

bertujuan untuk mengetahui skor awal 

siswa dalam kemampuan berhitung. 

Hasil belajar awal ini diberikan kepada 

14 siswa kelas IV SDN Laburan 

Kecamatan Murung Pudak Kabupaten 

Tabalong dan kemudian didapatkan data 

3 orang siswayang terindidkasi 

mempunyai nilai rendah dalam 

kemampuan berhitung. 
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Adapun hasil pre-test dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Skor Hasil Belajar Pre-Test 

No Nama Skor 

1.  IDS 30 

2.  RAA 40 

3.  MTN 50 
 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui 

3 siswa yang memiliki skor rendah dari 

hasil pre-test, yaitu IDS, RAA, dan 

MTN. Skor ini menunjukkan adanya 

prestasi yang rendah bagi siswa kelas IV 

dalam kemampuan berhitung, sehingga 3 

siswa tersebut menjadi subjek penelitian. 

 

2. Perlakuan 

Dalam penelitian ini, perlakuan 

yang diberikan kepada siswa untuk 

meningkatkan minatnya dalam 

kemampuan berhitung adalah dengan 

kegiatan model pembelajaran bernyanyi. 

Penerapan model pembelajaran 

bernyanyi dilaksanakan sebanyak lima 

kali pertemuan untuk hasil yang 

maksimal.  

 

3. Data hasil belajar akhir (post-test) 

Setelah diberikan perlakuan model 

pembelajaran bernyanyi pada kegiatan 

siswa yang memiliki hasil belajar rendah 

dalam kemampuan berhitung, maka 

kegiatan selnjutnya adalah mengadakan 

post-test yaitu memberikan kembali soal 

evaluasi kepada siswa untukmengetahui 

skor siswa setelah diberikan perlakuan. 

Data yang diperoleh dari hasil post-test 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Hasil Analisis Post-Test 

No Subjek penelitian skor Kategori 

1.  IDS 60 Sedang 

2.  RAA 70 Sedang 

3.  MTN 90 Tinggi 

4. Perbandingan data hasil belajar awal 

(pre-test) dan data hasil belajar akhir 

(post-test) 

Setelah mendapatkan data pre-test 

dan post-test, maka langkah selanjutnya 

adalah membandingkan antara hasil 

belajar awal dan akhir. Adanya 

perbandingan dapat dilihat dalam tabel 

dan histgram berikut ini:  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan paparan yang telah 

dikemukakan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

Menggunaan model pembelajaran 

bernyanyi dapat meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap kemampuan 

anak. Pada subjek berinisial IDS melalui 

model pembelajaran bernyanyi hasil 

belajar muningkat dengan mencapai 

60% pada post tes dibandingkan pre test 

yang mencapai nilai 30% atau meningkat 

30% setelah diberi perlakuan, sedangkan 

YAA pun mendapat benar 70% pada 

post test dibandingkan kondisi awal pre 

test yang hanya mencapai 40% atau 

meningkat 30% setelah diberi perlakuan. 

Sedangkan subjek MTN meningkat 

secara signifikan dari 50% menjadi 90% 
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SARAN 

 Bagi guru, sebaiknya guru 

meningkatkan kreativitas dan kiat-kiat 

khusus untuk menciptakan pembelajaran 

melalui media yang inovatif dan 

menyenangkan yang bisa meningkatkan 

aktifitas dan perhatian siswa sehingga 

pembelajaran akan lebih efektif serta 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Caranya dengan memaksimalkan media 

yang disekolah dan lebih banyak 

mempelajari bagaimana media-media 

kreatif dari berbagai sumber.  

Sebaiknya orang tua tidak 

memberi perlakuan yang diskriminatif 

dilingkungan keluarga serta 

memperhatikan perkembangan 

pendidikan anak agar pengetahuan dan 

belajar anak meningkat. Caranya dengan 

menjalin komunikasi aktif dengan anak 

dan berkonsultasi dengan guru-guru di 

SDLB tentang perkembangan anak dan 

berusaha memahami kebutuhan anak 

semaksimal mungkin. 

Bagi sekolah hendaknya 

mengsahakan berbagai macam media 

pembelajaran yang dapat meningkatkan 

pemahaman anak dengan memperbanyak 

media pembelajaran kreatif. Caranya 

dengan memberikan dukungan dana 

terhadap usaha-usaha guru dalam 

menciptakan media-media pembelajaran 

inovatif.  
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Abstrak: Penelitian ini fokus terhadap perilaku hiperaktif sehingga anak down 

syndrome kelas II SDLB YPLB banjarmasin mengalami kesulitan dalam mengikuti 

pelajaran dan kegiatan sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah sejauh mana peran 

media permainan wiregame dalam meningkatkan duduk tenang pada anak down 

syndrome Kelas II SDLBYPLB Banjarmasin. Metode penelitian ini adalah metode SSR 

(single subject research), desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain A-

B-A. Subject pada penelitian ini adalah satu orang siswa Down Syndrome kelas II 

SDLB YPLB banjarmasin yang berinisial F. Teknik analisis menggunakan analisis 

statistik deskriftif. Hasil penelitian menunjukan bahwa media permainan wiregame 

dapat mengerangi perilaku hiferaktif dengan meningkatkan kemampuan duduk tenang 

anak Down Syndrome kelas II SDLB YPLB Airmantan Banjarmasin. Saran bagi peneliti 

selanjutya diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan tentang media permainan 

wiregame pada anak berkebutuhan khusus lainnya tidak hanya anak Down Syndrome, 

bagi guru handaknya mengajar siswa yang mengalami hambatan dalam perilaku yang 

berlebihan dengan menggunakan media salah satunya media permainan wiregame. 

 

Kata Kunci : media permainan wirigame, Perilaku Hiperaktif, down syndrome 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan mempunyai peranan 

penting dalam menciptakan yang 

bermutu dan dapat menjalankan 

kewajibannya untuk meningkatkan 

kehidupan di masa depan. Sesuai dengan 

yang termuat dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia No.20 tahun 2003 

pasal 3 tentang sistem Sistem Pendidikan 

Nasional, Bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlakmulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga Negara yang demokratis 

serta tanggung jawab.  

Undang Undang Dasar yang 

menjelaskan bahwa semua anak 

berakhlak atas pemberian layanan yang 

layak untuk setiap anak.Anak 

berkebutuhan khusus adalah anak yang 

dalam pendidikan memerlukan layanan 

dan perlakuan khusus untuk mengikuti 

pembelajaran berbeda halnya dengan 

anak pada umumnya yang memang pada 

dasarnya dalam mengikuti proses 

pendidikan tidak harus dengan perlakuan 

atau layanan khusus, walaupun ada 

sebagian anak pada umumnya yang juga 

memerlukan bimbingan khusus namun 

tidak dapat diklasifikasikan kedalam 

anak berkebutuhan khusus. Oleh karena 

itu, pendidikan anak pun terbagi menjadi 

pendidikan unuk anak pada umumnya 

dan pendidikan khusus untuk anak 

berkebutuhan khusus yang dikenal 

dengan sekolah luar biasa. 
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Anak pada umumnya yang 

memiliki perbedaan karakteristik antar 

individu satu dengan individu lainnya, 

anak berkebutuhan khusus pasti berbeda 

antara individu satu dengan individu 

lainnya, seperti anak Down 

Syndromeyang berperilaku hiperaktif. 

Down Syndrome merupakan kelainan 

kromososm yang dapat dikenal dengan 

melihat manifestasi klinis yang ckup 

khas. Kelainan ini berdampak pada 

keterbelakangan pertumbuhan fisik dan 

mental. 

Anak Down Syndrome adalah anak 

yang memiliki hambatan dalam 

intelektualnya dan perkembangan dalam 

hal fisiknya. Anak Down Syndrome 

memiliki wajah yang berbeda dengan 

wajah anak pada umumnya yaitu 

mengoloid, bermata sipit yang membujur 

keatas, mempunyai hidung yang kecil, 

mulut kecil, dan lidah yang besar, serta 

memiliki IQ antara 50-70 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kuantitatif karena 

data-data yang disajikan berupa angka-

angka dan analisis menggunakan 

statistik. Penelitian ini menggunakan 

metode SSR (Single Subject 

Research)karena hanya terfokus pada 

satu subjek saja. Penelitian subjek 

tunggal merupakan bagian integral dari 

analisis tingkah laku. Single Subject 

Research (SSR)mengacu pada starategi 

penelitian yang dikembangkan untuk 

mendokumentasikan perubahan tingkah 

laku subjek secara individu. Melalui 

seleksi yang akurat dari pemanfaatan 

pola desain yang sama, hal ini 

memungkinkan untuk memperlihatkan 

fungsional antara perlakuan dan tingkah 

laku. 

Analasis data merupakan tahap 

terakhir sebelum menarik kesimpulan 

sementara analisis data penelitian 

dengan SSR (single Subject Research)ini 

menggunakan analisis visual. Penelitian 

pada kasus tunggal penggunaan statistik 

deskriftif yang sederhana sebab dalam 

penelitian dengan desain kasus tunggal 

berfokus pada data individu dari pada 

data kelompok. Analisis visual suatu 

grafik meliputi analisis dalam kondisi 

dan antar kondisi. Analisis perubahan 

dalam kondisi dengan menganalisis 

perubahan data dalam suatu kondisi 

seperti baseline atau kondisi intervensi 

dan komponen yang akan dianalisis 

yakni tingkat stabilitas, kecendrungan 

arah dan tingkat perubahan. 

Komponen analisis dalam kondisi 

yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: 

1. Menentukan panjang kondisi 

Panjang kondisi dilihat dari 

banyaknya data poin atau skor pada 

setiap kondisi. 

2. Menentukan Estimasi Kecendrungan 

Mengestimasi kecendrungan arah 

unruk memberikan gambaran 

perilaku yang sedang ditelit 

3. Menentukan kecendrungan stabilitas 

4. Menentukan jejak data 

5. Menentukan level stabilitas dan 

rentang 

6. Menentukan level perubahan 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini langkah 

pertama dalam mengumpulkan data 

adalah melakukan pengukuran 
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kemampuan awal subjek sebelum 

diberikannya intervensi. Pengumpulan 

data kemampuan awal subjek ini disebut 

juga dengan baseline 1 (A1), yang 

dilakukan sebanyak 4 sesi. Pengambilan 

data baseline 1 (A1) dilaksanakan 

dikelas II SDLB YPLB Banjarmasin. 

Pengambilan data dimulai dari pikul 

09.00-09.10. untuk lebih memudahkan 

maka data kemampuan duduk tenang 

subjek penelitian pada tahap baseline 1 

(A1) dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini. 

Tabel 4.1 

Data kemampuan duduk tenang anak down syndrome 

Kelas II SDLB YPLB Banjarmasin baseline 1 (A1) 

Fase  sesi Total kejadian 

kesepakatan 

Waktu (menit) 

 

Basilene 

1 (A1) 

1 03 : 45 3.75 

2 03 : 46 3.76 

3 03 : 44 3.73 

4 03 : 44 3.73 

 

Tabel 4.1 menunjukan bahwa 

kemampuan duduk tenang anak Down 

Syndrome kelas II SDLB YPLB 

Banjarmasin pada sesi satu 

menggunakan waktu 3, 75 menit. Sesi 

kedua mengalami sedikit peningkatan 

dengan durasi waktu 3, 76 menit. Pada 

sesi ketiga dan keempat waktu yang 

digunakan sudah stabil yaitu 3, 73 menit. 

Hasil observasi mengurangi perilaku 

hiperaktif dengan meningkatkan 

kemampuan duduk tenang anak Down 

Syndrome kelas II SDLB YPLB 

Banjarmasin pada tahao baseline 1 (A1) 

menunjukan bahwa anak belum mampu 

duduk tenang dengan durasi waktu yang 

lama. 

Tahap baseline 1 (A1) pada sesi 2 

menunjukan sedikit peningkatan dalam 

durasi waktu kemampuan duduk tenang 

anak, walaupun masih dengan banyak 

intruksi untuk duduk tenang. Anak juga 

belum dapat menyelesaikan tugas dari 

guru. Tahap baseline 1 (A1) pada sesi 3 

dan 4 anak kembali menunjukan 

penurunan durasi waktu duduk tenang, 

sehingga anak lebih banyak berlari-lari 

kesana kemari bahkan mendorong-

dorong meja guru di kelasnya. 

Setelah dilakukan tahap baseline 1 

(A1) telah diketahui, maka dilanjutkan 

pada tahap berikutya, tahap ini anak 

Down Syndrome kelas II SDLB YPLB 

Banjarmasin diberikan intervensi 

menggunakan media permainan 

Wiregame untuk mengetahui pengaruh 

mengurangi perilaku hiperaktif anak 

yaitu duduk tenang melalui kegiatan 

bermain dengan Wiregame 

Kemampuan duduk tenang anak 

Down Syndrome kelas II SDLB YPLB 

Banjarmasin melalui kegiatan bermain 

dengan Wiregame pada tahap intervensi 

(B) disesi pertama hingga sesi kedelapan 

mengalami peningkatan dengan durasi 

waktu yang terus meningkat. Sesi 

pertama dan kedua, peneliti memerlukan 

waktu yang cukup lama untuk 

mengintruksikan anak duduk tenang 

sambil bermain Wiregame.Terlihat dari 

anak yang selalu mencoba untuk pergi 

meninggalkan tempat duduknya pada 
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sesi ketiga, keempat dan kelima, anak 

sudah lebih lama lagi durasi waktu 

duduk tenangnya saat bermain 

Wiregame dan mulai sedikit dapat 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh 

guru. Dilanjutkan sesi keenam sampai 

kedelapan, anak semakin terlihat ada 

kemajuan durasi waktu yang digunakan 

melalui kegiatan Wiregame dan dapat 

menyelesaikan tugas dari guru yaitu 

menebalkan 3 garis lurus dar 5 garis 

lurus. Data kemampuan duduk tenang 

anak Down Syndrome kelas II SDLB 

YPLB Banjarmasin setelah diberikan 

intervensi (B) dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4.2 

Data kempuan duduk tenang anak Down Syndrome 

Kelas II SDLB YPLB Banjarmasin pada tahap intervensi (B) 

Fase Sesi Total Kejadian  

Kesepakatan 

Waktu (Menit) 

 

 

 

Intervensi 

(B) 

1 03 : 21 3.35 

2 04 : 41 4.68  

3 04 : 17  4.28 

4 04 : 04 4.06 

5 04 : 03 4.05 

6 06 : 19 6.19 

7 06 : 31 6.51 

8 06 : 56 6.93  

 

Tabel diatas menunjukan adanya 

peningkatan durasi waktu duduk tenang 

anak Down Syndrome kelas II SDLB 

YPLB Banjarmasin, terlihat dari 

kemampuan anak menyelesaikan media 

permainan Wiregame , yang kemudian 

dilanjutkan menyelesaikan tugas dari 

guru yaitu menebalkan garis lurus. Sesi 

pertama anak belum ada peningkatan 

kemampuan duduk tenang. Sesi 2-5 

durasi waktu kemampuan anak duduk 

tenang anak meningkat, dan sesi 6-7 

durasi waktu kemampuan duduk anak 

sangat meningkat dari sesi sebelumnya. 

Meningkatnya kemampuan duduk 

tenang anak Down Syndrome kelas II 

SDLB YPLB Banjarmasin dimaksudkan 

dengan menurunnya perilaku anak Down 

Syndrome kelas II SDLB YPLB 

Banjarmasin. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui adanya pengaruh media 

permainan Wiregame untuk mengurangi 

perilaku hiperaktif dengan meningkatkan 

kemampuan duduk tenang anak Down 

Syndrome. Hasil dari keseluruhan 

analisis data dapat ditarik kesimpulan 

bahwa media permainan Wiregame 

dapat mengurangi perilaku hiperaktif 

anak Down Syndrome kelas II SDLB 

YPLB Banjarmasin. 

 

Saran 

1. Bagi guru media permainan 

Wiregame menjadi media yang 

representif guna mengurangi perilaku 

hiperaktif pada anak Down 

Syndrome atau pun anak yang 
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memiliki hambatan dalam perilaku 

yang berlebihan. 

2. Bagi orang tua, media permainan 

Wiregame sebagai media yang bisa 

menjadi rekomendasi alat yang 

mampu meningkatkan kemampuan 

duduk tenang dan dapat juga melatih 

kemampuan motorik anak pada saat 

berada di lingkungan keluarga. 

3. Diharapkan ada peneliti selanjutya 

yang bisa digunakan untuk anak 

berkebutuhan khusus. 
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Abstrak: Ganguan fungsi penglihatan pada siswa tunanetra menimbulkan pengaruh 

terhadap perkembangan dirinya, yang  mengakibatkan siswa tunanetra mengalami 

keterbatasan dalam menjalankan perannya sebagai makhluk sosial, termasuk 

keterbatasan dalam berpindah-pindah tempat atau bermobilitas. Anak tunanetra di SLB 

A Fajar Harapan hanya mampu berpindah antara satu dua langkah saja dengan penuh 

kekhawatiran. Penggunaan alat bantu mobilitas merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan kemampuan mobilitas siswa tunanetra. Siswa tunanetra di SLB A Fajar 

Harapan telah memiliki tongkat sebagai alat bantu mobilitas hanya saja tidak pernah 

mau digunakan. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud  memaksimalkan 

penggunaan tongkat pada siswa tunanetra di SLB A Fajar Harapan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen subjek 

tunggal. (Singel Subject Research) desai A-B. Subjek penelitian ini yaitu anak tunanetra 

kelas V SLB A Fajar Harapan, dengan jumlah murid 1 orang berjenis kelamin 

perempuan. Pencatatan data menggunakan pencatatan magnitude (jarak tempuh siswa 

tunanetra dalam berjalan lurus). Analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif 

menggunakan analisis dalam kondisi dan analisis antar kondisi. Hasil penelitian 

meunjukkan bahwa jarak tempuh siswa tunanetra kelas V di SLB-A Fajar Harapan 

martapura pada fase baseline 1 (A1) hanya berkisar 2-3 langkah dan mengalami 

peningkatan pda fase Intervensi (B) yaitu sampai pada 16 langkah. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan  tongkat secara maksimal dapat meningkatkan 

kemampuan mobilitas pada siswa tunanetra kelas V di SLB-A Fajar Harapan 

Martapura.  

 

Kata kunci: penggunaan tongkat, kemampuan mobilitas, siswa tunantera 

 

PENDAHULUAN 

Ganguan fungsi penglihatan pada 

siswa tunanetra menimbulkan pengaruh 

terhadap perkembangan dirinya, yang 

mengakibatkan siswa tunanetra 

mengalami keterbatasan 

dalammenjalankan perannya sebagai 

makhluk sosial, termasuk keterabatsan 

dalam berpindah-pindah tempat atau 

bermobilitas. Hosni (1997) berpendapat 

bahwa adanya ketunanetraan pada 

seseorang menyebabkan tiga 

keterbatasan dianataranya adalah: (1) 

dalam memperoleh informasi dan 

pengalaman baru; (2) berinteraksi 

dengan lingkungan; (3) kemampuan 

dalam bergerak serta berpindah tempat 

atau yang disebut dengan mobilitas. 

Keterbatasan dalam bergerak serta 

berpindah tempat (mobilitas) bagi orang 

tunanetra merupakan akibat langsung 

dari ketunanetraan yang dialami oleh 

penyandang tunanetra tersebut. Oleh 

karena itu, mobilitas merupakan 

kebutuhan yang tidak bisa ditawar untuk 

dimiliki sebagai suatu keterampilan yang 

harus menyatu dalam diri tunanetra.  
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Masalah keterbatasan dalam 

melakukan mobilitas juga ditemui pada 

siswa tunanetra di SLB A Fajar Harapan, 

hasil observasi awal menunjukkan 

bahwa siswa tunanetra tersebut 

mengalami kesulitan dalam berpindah 

tempat atau berjalan secara mandiri, jika 

ingin berpindah dari satu tempat ke 

tempat yang lain, anak ini hanya mampu 

berdiri melangkah  satu dua langkah 

dengan penuh ketakutan. Secara fisik 

anak tidak mengalami masalah pada 

pada kaki, anak memiliki tongkat dan 

telah diajarkan teknik menggunakan 

tongkat dengan harapan bisa digunakan 

dan menuntun anak dalam berpindah 

tempat, namun pada kenyataannya, 

tongkat tersebut hanya disimpan dalam 

tas dan tidak difungsikan untuk 

membantu dalam berjalan.  

Dengan demikian, penelitian ini 

bermaksud memaksimalkan penggunaan 

tongkat pada siswa tunanetra di SLB A 

Fajar Harapan untuk meningkatkan 

kemampuan mobilitasnya, karena dalam 

hal ini siswa tunanetra telah mempunyai 

tongkat dan juga telah diajarkan teknik 

penggunaan tongkat hanya saja belum 

dimaksimalkan dalam penggunaannya. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan  

pendekatan kuantitatif dengan jenis 

penelitian eksperimen subjek tunggal 

(Singel Subject Research). Adapun 

desain penelitian penelitian ini 

menggunakan desain A-B 

digambarkan sebagai berikut: 

Baseline      Treatment  

 

 

(Sukmadinata, 2008:209) 

Keterangan: 

A1 : Data (baseline) pertama, kemampuan mobilitas siswa tunanetra  sebelum 

penggunaan tongkat. 

B : Data perlakuan (intervensi), kemampuan mobilitas siswa tunanetra saat 

menggunakan tongkat. 

 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini yaitu anak 

tunanetra berinisial AS Kelas III 

SLB A Fajar Harapan, dengan 

jumlah murid 1 orang berjenis 

kelamin perempuan. 

3. Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua 

variabel yaitu penggunaan tongkat 

sebagai variabel bebas atau 

intervensi, sedangkan kemampuan 

mobilitas sebagai veriabel terikat 

atau terget behavior. 

4. Setting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 

depan kelas guna mempermudah 

ruang gerak siswa dalam 

bermobilitas dan dilakukan selama 

20 menit setiap sesi.  

 

A                                                            B 
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5. Sistem Pencatatan Data 

Sistem atau prosedur pencatatan 

data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pencatatan data 

dengan observasi langsung. Untuk 

mengukur kemampuan mobilitas 

siswa tunanetra kelas V di SLB-A 

Fajar Harapan Martapura, maka jenis 

pencatatan data yang digunakan 

yaitu pencatatan magnitude 

dimaksudkan untuk mengukur 

kualitas suatu respon yang dalam hal 

ini jarak tempuh siswa tunanetra 

dalam berjalan lurus dengan rentang 

waktu yang telah ditentukan, 

pengukuran dilakukan dengan 

menghitung jumlah langkah siswa 

tunanetra saat berjalan. Contoh 

formatnya seperti di bawah ini.  

Nama siswa : 

Pengamat : 

Target behavior : 

Sesi 

(Tanggal) 

Waktu 

Start - Stop 

Jarak tempuh 

(langkah) 

   

   

   

 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data 

menggunakan deskriptif kuantitatif 

analisis dalam kondisi dan antar 

kondisi 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Dalam Kondisi 

Fase  Sesi P.1 P.2 Data kesepakatan 

A1 

(Baseline 

1) 

1 3 langkah 3 langkah 3 langkah 

2 1 langkah 1 langkah 1 langkah 

3 2 langkah 2 langkah 2 langkah 

4 2 langkah 2 langkah 2 langkah 

5 2 langkah 2 langkah 2 langkah 

B 

(Intervensi

)  

6 2 langkah 2 langkah 2 langkah 

7 5 langkah 5 langkah 5 langkah 

8 8 langkah 8 langkah 8 langkah 

9 9 langkah 9 langkah 9 langkah 

10 11 langkah  11 langkah  11 langkah  

11 16 langkah 16 langkah 16 langkah 

12 16 langkah 16 langkah 16 langkah 
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a. Kecenderungan arah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kecenderungan stabilitas 

 A1 B 

Mean level  3+1+2+2+2 = 10 

10 : 5 = 2 

2+5+8+9+11+16+16 = 67 

67 : 7 = 9,57 

 

Menghitung rentang 

stabilitas 

3 x 0,10 = 0,3 16 x 0,10 = 1,6 

Menghitung batas atas 2 + 0,15 = 2,15 9,57 + 0,8 = 10,37 

Menghitung batas 

bawah 

2 - 0,15 =1,85 9,57- 0,8 = 8,77 

Menentukan 

kecenderungan stabilitas 

2 : 5 x 100% = 

40% 

3 : 7 x 100% = 42% 

2. Analisis visual dalam kondisi 

 Kondisi A1 B 

1. Panjang kondisi 5 7 

2. Estimasi 

kecenderungan arah 

  

3. Kecenderungan 

stabilitas 

40% 42% 

4. Kecenderungan jejak   

5. Level stabilitas dan 

rentang 

Stabil 

3-2 

Stabil  

2-16 

6. Level perubahan 2-3 

(-1) 

Tidak ada 

perubahan 

16-2 

(+14) 

Membaik 

Menentukan Level Perubahan 

Data terakhir - Data pertama = 
Persentase 

stabilitas 

Baseline 1 (A1) 

2 

 

- 

 

3 

 

= 

 

-1 

Intervensi (B) 

16 

 

- 

 

2 

 

= 

 

14 

0
5

10
15
20

6 7 8 9 10 11 12

la
n

gk
ah

  

sesi  

B 

0
5

10
15
20

1 2 3 4 5

la
n

gk
ah

  

sesi  

A1 
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Kemampuan mobilitas anak 

tunanetra kelas V di SLB-A Fajar 

Harapan Martapura pada baseline 1 (A1) 

sangat rendah, mobilitas anak tunanetra 

hanya berkisar 2-3 langkah, hal tersebut 

saat anak tunentra berjalan tanpa 

menggunakan tongkat, anak terlihat 

sangat ragu dan ketakutan dalam 

melangkah. Kondisi tersebut 

mengakibatkan anak tunanetra 

cenderung menarik diri dari lingkungan 

sekitarnya. Hal tersebut sesuai pendapat 

Raharja (2008) keterbatasan seseorang 

dalam melakukan mobilitas dapat 

membuat seseorang tunanetra menarik 

diri dari kegiatan sosial atau pergaulan 

masyarakat.  

Sedangkan kemampuan mobilitas 

anak tunanetra pada fase intervensi, yang 

itu pada saat menggunakan tongkat 

mengalami peningkatan, langkah anak 

berkisar sampai 16 langkah. Penggunaan 

tongkat dapat membantu menuntun anak 

tunanetra dalam berjalan, selain itu anak 

tunanetra juga dapat merasa aman saat 

berjalan. Walaupun dalam prosesnya 

anak sangat sulit dan sering menolak 

untuk menggunakan tongkat. Hal 

tersebut juga merupakan dampak akibat 

perlakuan orang tua yang sangat 

memanjakan anak. Adapun  upaya yang 

dilakukan peneliti agar anak 

menggunakan tongkat yaitu dengan 

pendekatan pemberian reward setiap 

anak mulai berjalan menggunakan 

tongkat. 

 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kemampuan mobilitas (jarak 

tempuh) siswa tunanetra kelas V di SLB-

A Fajar Harapan Martapura pada fase 

baseline 1 (A1) hanya berkisar 2-3 

langkah dan mengalami peningkatan pda 

fase Intervensi (B) yaitu sampai pada 16 

langkah. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa dengan 

memaksimalkan penggunaan tongkat 

dapat meningkatkan kemampuan 

mobilitas siswa tunanetra kelas V di 

SLB-A Fajar Harapan Martapura. 

Dengan demikian terdapat hal 

yang disaranan oleh peneliti antara lain: 

1. Bagi guru sebaiknya selalu berupaya 

agar siswa menguasai penggunaan 

tongkat dalam melakukan orientasi 

dan mobilitas 

2. Bagi orang tua, sebaiknya selalu 

memberikan dukungan pada anak 

tunanetra agar selalu ingin 

menggunakan tongkat dalam 

melakukan mobilitas. Dengan 

ahrapan anak tidak bergantung 

secara berlebihan pada orang-orang 

disekitarnya dalam melakukan 

mobilitas. 
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Abstrak: Planning Matrix, merupakan suatu kerangka kerja sederhana berbentuk tabel 

yang mengutamakan pendekatan positive partnership. Tujuannya adalah untuk 

mempermudah proses identifikasi karakteristik, menentukan metode pembelajaran, dan 

mengevaluasi anak dengan Autism Spectrum Disorder (ASD). Planning Matrix perlu 

digunakan setiap guru sebagai strategi memberikan intervensi dini anak dengan ASD. 

Intervensi dini merujuk pada program layanan khusus yang sengaja dirancang untuk 

anak-anak berkebutuhan khusus dalam rangka mencegah atau memperkecil potensi 

terjadinya keterlambatan dan mengoptimalkan perkembanganya. Dalam praktiknya, 

program intervensi dini perlu dirancang agar dapat menentukan metode dan model 

penanganan yang tepat. Penelitian ini dilaksanakan di SLB-B Putra Harapan 

Bojonegoro dengan subjek penelitian guru TKLB. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan One group pre-test and post-test design. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data non-parametrik yaitu tes rangking  bertanda 

Wilcoxon (Wilcoxon Sign Rank Test) yang diberi simbol T.Berdasarkan 

analisis data, diketahui bahwa hasil Z hitung = -3,320 dengan P = 0,001 pada taraf 

signifikasi 5%. Hasil tersebut lebih kecil dari 0,05 dapat terbukti kebenarannya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ho ditolak dan 

Ha diterima yang menyatakan “Penerapan strategi Planning Matrix efektif bagi guru 

TKLB dalam memberikan intervensi anak dengan ASD di SLB-B Putra Harapan 

Bojonegoro”. 

 

Kata kunci: intervensi dini, autism spectrum disorder, planning matrix 

 

PENDAHULUAN  

Autism Spectrum Disorder (ASD) 

merupakan suatu gangguan atau 

ketidaknormalan pada seseorang yang 

ditandai dengan tidak berkembangnya 

kemampuan sosial dan komunikasi yang 

diiringi dengan perilaku repetitive 

(perilaku berulang-ulang) dan restricted 

(gangguan minat) (Koray : 2011). 

Sedangkan menurut American 

Psychiatric Association (DSM V : 2013), 

ASD merupakan suatu gangguan 

kejiwaan pada seorang yang muncul 

pada usia dini yang ditandai dengan 

tidak berkembangnya kemampuan 

komunikasi social dan interaksi social 

serta diiringi dengan adanya gejala 

perilaku restricted (gangguan minat) dan 

perilaku repetitive (perilaku berulang-

ulang). Anak dengan ASD mengalami 

perkembangan yang tidak sesuai dengan 

usia pada tiga aspek utama yaitu 

interaksi sosial, komunikasi sosial, dan 

perilaku. Tentu dengan adanya 

ketidaknormalan pekembangan 

kemampuan, anak dengan ASD 

mailto:muhammadnurrohmanjauhari@yahoo.co.id
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memerlukan intervensi agar dapat 

meminimalisir perkembangan negatif 

dan memaksimalkan potensi yang 

dimiliki.  

Intervensi merupakan suatu 

layanan tambahan dan memodifikasi 

metode, teknik, atau bahan yang 

diperlukan untuk merubah 

perkembangan yang terhambat (Fallen 

dan Umansky dalam Sunardi & Sunaryo, 

2007:27). Secara umum intervensi 

diartikan bentuk penanganan dan 

layanan terhadap individu lain untuk 

mengatasi suatu masalah dengan tujuan 

mencegah berkembangnya permasalahan 

dan meminimalisir dampak yang 

ditimbulkan oleh masalah tersebut. 

Intervensi untuk anak berkebutuhan 

khusus merupakan suatu sistem layanan 

untuk membantu anak-anak dengan 

gangguan perkembangan (Schwarz, dkk 

: 2012). Intervensi untuk anak 

berkebutuhan khusus bertujuan untuk 

mengoptimalkan perkembangan dan 

meminimalisisr potensi terjadinya 

keterlambatan. Ruang lingkup intervensi 

untuk anak berkebutuhan khusus 

mencakup aspek perkembangan fisik, 

kognitif, komunikasi, sosial emosional 

dan perilaku adaptif (IDEA : 2012). 

Ditinjau dari segi ruang lingkup, dapat 

diasumsikan bahwa berbagai tenaga ahli 

harus berperan penting dalam 

menunjang layanan intervensi untuk 

anak berkebutuhan khusus, antara lain 

adalah orang tua, guru, terapis, doter, 

dan psikolog (Sofronoff dan Farbotko, 

2002:271).  

Di lingkungan sekolah, guru 

memegang peranan penting dalam 

memberikan layanan intervensi untuk 

anak berkebutuhan khusus dalam bidang 

akademik maupun non akademik. Dalam 

praktiknya, tidak semua jenis anak 

berkebutuhan khusus dapat diberikan 

layanan pendidikan yang dirancang 

hanya dengan mengukur kemampuan 

kognitifnya saja. Contohnya anak 

dengan Autism Spectrum Disorder 

(ASD). Anak dengan ASD memiliki 

karakteristik yang beragam antara satu 

dengan lainnya. Membuat rancangan 

program intervensi dini untuk anak 

dengan ASD perlu memperhatikan 

karakteristik, kebutuhan, dan 

kemampuan kognitifnya (Greco, V & 

Leonard. D. dalam Sunardi & Sunaryo, 

2007: 30).  

Berdasarkan kasus tersebut, dapat 

diasumsikan bahwa guru memerlukan 

suatu instrumen yang dapat membantu 

dalam merancang pembelajaran 

individual untuk anak dengan ASD yaitu 

planning matrix. Planning Matrix 

merupakan instrumen yang digunakan 

untuk membantu merancang metode 

penanganan atau inervensi anak ASD.  

Planning Matrix secara umum digunakan 

sebagai strategi perencanaan dalam 

melaksanakan rangkaian kegiatan 

intervensi untuk mencapai suatu target 

tertentu. Planning Matrix adalah tabel 

perencanaan yang mengutamakan 

pendekatan Positive Partnership dengan 

anak (ACG: 2010). Menurut Sutherland 

(2013), Positive Partnership merupakan 

pendekatan dengan memahami setiap 

karakteristik dan kebutuhan anak, 

pendekatan ini sangat diperlukan dalam 

memberikan penanganan terhadap anak 

dengan ASD.  

Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan guru TKLB 

dalam memberikan intervensi anak 
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dengan ASD menggunakan strategi 

planning matrix. 

 

HASIL 

A. Data Hasil Pre-Tes 

Deskripsi data nilai, deskriptif 

statistik dan deskripsi frekuensi 

pengetahuan guru TKLB tentang strategi 

planning matrix sebelum perlakuan (pre 

test). Data pengetahuan guru TKLB 

tentang strategi planning matrix sebelum 

dilakukan perlakuan atau treatment (pre 

test). Hasil dari pre-test tersebut 

diperoleh data sebagai berikut: 

Hasil Pre Test 

No. Nama Nilai 

1 HY 55 

2 ORM 60 

3 MF 50 

4 TYC 50 

5 DM 60 

6 TYA 60 

7 NA 45 

8 MAF 70 

9 EDW 50 

10 YW 45 

11 PDK 70 

12 NRS 60 

13 FDA 60 

14 MNH 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer 2017 

Descriptive Statistics 

 N 

Mini

mum 

Maxi

mum Mean 

Std. 

Deviation 

Pre-Test 
14 45,00 70,00 

56,428

6 
7,94901 

Valid N 

(listwise) 
14     

PreTest 

 

Freq

uenc

y 

Percen

t 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Valid 45 2 14,3 14,3 14,3 

 50 3 21,4 21,4 35,7 

55 2 14,3 14,3 50,0 

60 5 35,7 35,7 85,7 

70 2 14,3 14,3 100,0 

To

tal 
14 100,0 100,0  
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Rata-rata pengetahuan guru TKLB 

tentang strategi planning matrix sebesar 

56,43 dengan nilai tertinggi 70 dan nilai 

terendah 45,00 dengan simpangan baku 

atau standar deviasi sebesar 7,95. 

. 

B. Data Hasil Post-Tes 

 Deskripsi data nilai, deskriptif 

statistik dan deskripsi frekuensi 

pengetahuan guru TKLB tentang strategi 

planning matrix sesudah dilakukan 

perlakuan (post test). Data pengetahuan 

guru TKLB tentang strategi planning 

matrix sesudah dilakukan perlakuan atau 

treatment (post test). Hasil dari post-test 

tersebut diperoleh data sebagai berikut: 

 

Data Post-Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Nilai 

1 HY 75 

2 ORM 80 

3 MF 75 

4 TYC 80 

5 DM 80 

6 TYA 75 

7 NA 75 

8 MAF 85 

9 EDW 70 

10 YW 70 

11 PDK 85 

12 NRS 80 

13 FDA 70 

14 MNH 85 

Descriptive Statistics 

 N 

Minim

um 

Maxi

mum Mean 

Std. 

Deviatio

n 

PosTest 
14 70,00 85,00 

77,500

0 
5,45964 

Valid N 

(listwise) 
14     
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Sumber: Data Primer 2017 

Rata-rata pengetahuan guru TKLB 

tentang strategi planning matrix sebesar 

77,5 dengan nilai tertinggi 85 dan nilai 

terendah 70,00 dengan simpangan baku 

atau standar deviasi sebesar 5,45. 

Berdasarkan pemaparan hasil pre-

test dan post-test diketahui bahwa rata-

rata nilai pre-test adalah 56,43 dan rata-

rata nilai post-test adalah 77,5. Rentang 

nilai rata-rata antara pre-test dan pos-test 

menunjukan bahwa terdapat peningkatan 

pengetahuan guru TKLB tentang strategi 

planning matrix untuk memberikan 

intervensi anak dengan ASD. 

 

C. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini diuji 

dengan membandingkan Asymp. Sig. (2-

tailed) dengan taraf signifikansi () 

maka dapat diketahui ditolak atau 

diterimanya hipotesis nihil. Berdasarkan 

analisis di atas diperoleh nilai Asymp. 

Sig. (2-tailed) = 0,001 < 0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan 

pernyataan di atas dapat disimpulkan 

bahwa penerapan strategi Planning 

Matrix efektif bagi guru TKLB dalam 

memberikan intervensi anak dengan 

ASD di SLB-B Putra Harapan 

Bojonegoro. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan pembuktian hipotesis 

di atas menunjukkan hasil analisis 

diperoleh nilai rata-rata post tes lebih 

besar 77,5 dari pada nilai rata-rata pre 

tes 56,43. Hasil analisis non parametrik 

diperoleh nilai Z = -3,320 dengan P = 

0,001, maka hipotesis berbunyi 

penerapan strategi Planning Matrix 

efektif bagi guru TKLB dalam 

memberikan intervensi anak dengan 

ASD di SLB-B Putra Harapan 

Bojonegoro dan diterima kebenarannya. 

Kesimpulan penelitian menyatakan 

bahwa penerapan strategi Planning 

Matrix efektif bagi guru TKLB dalam 

memberikan intervensi anak dengan 

ASD di SLB-B Putra Harapan 

Bojonegoro. 

Pada dasarnya, guru memerlukan 

suatu instrumen yang dapat membantu 

dalam merancang pembelajaran 

individual untuk anak dengan ASD. 

Membuat rancangan pembelajaran untuk 

anak dengan ASD perlu memperhatikan 

karakteristik, kebutuhan, dan 

PosTest 

 

Freq

uenc

y 

Percen

t 

Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Valid 

 

 

 

 

Total 

70 3 21,4 21,4 21,4 

75 4 28,6 28,6 50,0 

80 4 28,6 28,6 78,6 

85 3 21,4 21,4 100,0 

 14 100,0 100,0  
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kemampuan kognitifnya (Greco, V & 

Leonard. D. dalam Sunardi & Sunaryo, 

2007: 30). Namun dalam 

permasalahannya selama ini guru TKLB 

di SLB-B Putra Harapan Bojonegoro 

belum memiliki strategi khusus dalam 

memberikan intervensi anak dengan 

ASD. Tentu permasalahan tersebut 

menjadi suatu kendala. Dampaknya 

adalah rancangan intervensi anak dengan 

ASD tidak disusun dengan baik, kurang 

memperhatikan karakteristik, dan 

kebutuhan mereka. 

Dalam penelitian ini mnegkaji 

tentang penerapan strategi planning 

matrix terhadap guru TKLB dalam 

memberikan intervensi untuk anak 

dengan ASD. Berdasarkan hasil analisis 

data menunjukan bahwa strategi 

planning matrix sangat efektif diterapkan 

pada guru TKLB, sehingga dapat 

mempermudah dalam memberikan 

intervensi anak dengan ASD. Hal ini 

senada dengan pernyataan Prior dan 

Jacquellin (2012) bahwa Planning 

Matrix berguna untuk mempermudah 

guru dan orang tua dalam menentukan 

strategi penanganan. Selain itu, Planning 

Matrix dapat bermanfaat memberikan 

gambaran secara detail karakteristik 

gangguan dan perkembangan yang telah 

dialami anak ASD.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis data dan 

pembahasan hasil penelitian, diketahui 

bahwa hasil Z hitung = -3,320 dengan P 

= 0,001 pada taraf signifikasi 5%. Hasil 

tersebut lebih kecil dari 0,05 dapat 

terbukti kebenarannya. Berdasarkan 

penjelasan tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis alternative 

yang menyatakan “Penerapan Strategi 

Planning Matrix Efektif Bagi Guru 

TKLB Dalam Memberikan Intervensi 

Anak Dengan Asd Di Slb-B Putra 

Harapan Bojonegoro” dapat terbukti 

kebenarannya.  

Adapun saran yang diberikan 

peneliti adalah: (1) Bagi guru, penelitian 

ini sangat penting untuk menunjang 

kompetensi mereka dalam bidang 

pembelajaran anak dengan ASD. Dalam 

mengidentifikasi anak dengan ASD tidak 

serta merta mudah dilakukan hanya 

dengan menggunakan planning matrix, 

akan tetapi dengan pengalaman yang 

terus dikembangkan dan perlu dengan 

didukung referensi terbaru. (2) Bagi 

Sekolah, sebaiknya planning matrix 

dapat dijadikan suatu perangkat utama 

ataupun pendukung dalam memberikan 

intervensi anak dengan ASD. Hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

penanganan baik dalam lingkup layanan 

akademik dan layanan kompensatoris. 

(3) Bagi Pembaca, penelitian ini dapat 

dijadikan kajian terbaru dalam 

menerapkan strategi planning matrix 

untuk memberikan intervensi anak 

dengan ASD. 
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Abstrak: Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari satu orang 

ke orang lain sebagai bentuk interaksi sosial. Bentuk komunikasi sebagai proses 

interaksi sosial dapat berbentuk bahasa verbal dan bahasa non verbal. Komunikasi anak 

berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda antara jenis disabilitas satu 

dengan yang lain. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan besar ketika anak 

berkebutuhan khusus berinteraksi dengan orang lain. Mengatasi masalah komunikasi 

perlu menggunakan sistem komunikasi dengan bahasa isyarat yang lebih mudah 

digunakan oleh semua anak berkebutuhan khusus. Isyarat signalong diadaptasi dan 

dimodifikasi dengan budaya komunikasi yang ada di Indonesia. Setelah melalui tahapan 

pengembangan, hasil adaptasi isyarat dan simbol Signalong disebut sebagai Signalong 

Indonesia. Adaptasi Signalong Indonesia bertujuan untuk membantu komunikasi anak 

berkebutuhan khusus dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di Indonesia 

(Jauhari : 2017). Untuk mempermudah penerapannya, dalam pembelajaran sistem 

isyarat Signalong Indonesia memerlukan media yang dapat memvisualisasikan model 

isyarat kepada peserta didik. Adapun media pembelajaran adalah berupa foto, video 

model isyarat, dan simbol. Ketiga media tersebut dikembangakan dengan menggunakan 

prosedur pengembangan Research and Development (R & D) Borg and Gall (1983). 

Media pembelajaran signalong Indonesia telah melewati beberapa prosedur 

pengembangan termasuk tahapan uji ahli dan dinyatakan layak setelah menyelesaikan 

revisi pada beberapa aspek dasar. 

 

Kata kunci: media pembelajaran signalong, komunikasi ABK 

 

PENDAHULUAN 

Komunikasi merupakan suatu 

proses penyampaian informasi dari satu 

orang ke orang lain sebagai bentuk 

interaksi sosial. Tujuan komunikasi 

adalah memberikan informasi baik 

secara langsung dengan melalui lisan 

(verbal) ataupun dengan tidak langsung 

melalui media (non verbal (Mulyana : 

2010). 

Komunikasi pada ABK memiliki 

karakteristik yang beragam antara anak 

yang satu dengan yang lain. Sebagai 

contoh, anak dengan gangguan 

pendengaran menggunakan bahasa 

isyarat untuk berkomunikasi dengan 

orang lain. Sedangkan proses 

komunikasi pada anak yang mengalami 

gangguan motorik, intelegensi, dan 

gangguan perilaku memerlukan alat 

bantu visual dalam proses penyampaian 

informasi atau pesan. Adapun alat bantu 

tersebut berupa media gambar atau 

simbol yang dapat terbaca oleh indera 

penglihatan. 

Mengoptimalkan kemampuan 

komunikasi ABK perlu menggunakan 

suatu sistem komunikasi. Di Inggris 

telah dikembangkan sistem isyarat 

Signalong untuk membantu 

mailto:muhammadnurrohmanjauhari@yahoo.co.id
mailto:irvan.mch15@gmail.com
mailto:tantrasacre@gamil.com
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mengoptimalkan kemampuan 

komunikasi ABK. Signalong membantu 

anak-anak dalam memperoleh 

keterampilan bahasa dan meningkatkan 

kemampuan komunikasi (Leona : 2012). 

Oleh sebab Isyarat signalong diadaptasi 

dan dimodifikasi dengan budaya 

komunikasi yang ada di Indonesia. 

Setelah melalui tahapan pengembangan, 

hasil adaptasi isyarat dan simbol 

Signalong disebut sebagai Signalong 

Indonesia. Adaptasi Signalong Indonesia 

bertujuan untuk membantu komunikasi 

anak berkebutuhan khusus dalam 

meningkatkan mutu layanan pendidikan 

di Indonesia (Jauhari : 2017) 

Dalam praktiknya, 

mengimplementasikan sistem isyarat 

signalong terhadap ABK dalam konsep 

pembelajaran memerlukan media-media 

untuk menunjang efektivitasnya. Hal 

tersebut menjadi sangat kompleks ketika 

menghadapi berbagai karakteristik ABK 

yang berbeda-beda. Media pembelajaran 

dapat diartikan sebagai suatu yang dapat 

menyalurkan dan menyampaikan materi 

sehingga terbentuk proses belajar yang 

baik, efektif, dan efisien (Munadi : 

2010). Penggunaan media pembelajaran 

visual memiliki pengaruh lebih baik jika 

dibanding dengan media pembelajaran 

dengan model lain (Arsyad : 2010). 

Pengembangan media pembelajaran 

pada penelitian ini bertujuan untuk 

memvisualisasikan sistem isyarat 

Signalong Indonesia yang akan 

diimplementasikan. Tujuan tersebut 

selaras dengan tujuan utama Signalong 

Indonesia yaitu untuk meningkatkan 

mutu layanan pendidikan khusus di 

Indonesia.  

 

METODE PENELITIAN  

Media pembelajaran 

dikembangkan dengan tujuan untuk 

mempermudah proses penerapan sistem 

isyarat Signalong Indonesia terhadap 

ABK. Media pembelajaran Signalong 

Indonesia dikembangkan dalam 

penelitian ini dengan pendekatan 

Research and Development (R & D). 

Menurut Sugiyono (2007:297) metode 

penelitian dan pengembangan atau R&D 

adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk. 

Produk dalam penelitian ini adalah Foto, 

Video, dan Simbol Signalong Indonesia. 

Produk media pembelajaran Signalong 

Indonesia dikembangkan menggunakan 

model pengembangan Borg and Gall 

(1983). Prosedur pengembangan Borg 

and Gall (1983) terdiri dari 10 tahapan, 

namun prosedur pengembangan pada 

penelitian ini hanya sampai pada 6 

tahapan. Adapun 6 tahapan tersebut 

adalah (1) Research and Information 

collecting (studi pendahuluan dan 

pengumpulan informasi); (2) Planning 

(perencanaan); (3) Develop preliminary 

form of product (pengembangan desain/ 

produk awal); (4) Validation (validasi 

draft/uji ahli); (5) Draft Revision (revisi 

hasil halidasi draft); (6) Preliminary field 

testing (uji coba lapangan awal). Secara 

sederhana, 6 tahapan tersebut dapat 

digambarkan pada bagan berikut ini: 

 

HASIL 

Dari serangkaian proses 

pengembangan yang melalui 6 tahapan 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

1. Analisis Kebutuhan ABK 

Pada tahapan ini, peneliti 

mengidentifikasi permasalahan dan 
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alasan diperlukan suatu 

pengembangan media pembelajaran. 

Berdasarkan hasil survei di SLB-B 

Putra Harapan Bojonegoro 

didapatkan informasi bahwasannya 

penerapan sistem isyarat Signalong 

Indonesia memerlukan suatu media. 

Oleh karena itu tujuan 

pengembangan media pembelajaran 

untuk memudahkan penerapan 

sistem isyarat Signalong Indonesia 

terhadap peserta didik. 

 

2. Pemilihan Kosa Kata 

Pada tahap kedua dari 

pengembangan ini adalah pemilihan 

kosa kata. Pemilihan kosa kata 

berdasarkan pada hasil analisis 

kebutuhan. Kosa kata dipilih 

berdasar pada kemampuan ABK dan 

kebudayaan di Indonesia. cakupan 

kosakata pada media pembelajaran 

ini masih tergolong sederhana dan 

terbatas. Keseluruhan kosa kata yang 

dipilih sejumlah 328 kata. Adapun 

pemilihan kosa kata dikelompokkan 

menjadi beberapa tema antara lain 

tema Rumah, Sekolah, Masyarakat. 

adapun rincian tema dan sub tema 

adalah sebagai berikut: 

a. Rumah 

1. Keluarga (8 kata) 

2. Mandi (10 kata) 

3. Ibadah (10 kata) 

4. Tempat tidur (10 kata) 

5. Pakaian (8 kata) 

6. Berdandan (10 kata) 

7. Makan (7 kata) 

8. Minum (5 kata) 

9. Mencuci (5 kata) 

10. Bermain (9 kata) 

11. Alat belajar (19 kata) 

12. Membersihkan rumah (9 

kata) 

13. Menonton TV (10 kata) 

14. Telepon (2 kata) 

b. Sekolah 

1. Upacara (19 kata) 

2. Belajar di Kelas (4 kata) 

3. Olahraga (7 kata) 

4. Keterampilan (6 kata) 

5. Perpustakaan (13 kata) 

6. Bermain saat istirahat (6 

kata) 

7. Pramuka (12 kata) 

8. Palang merah remaja (7 kata) 

c. Masyarakat 

1. Warna (12 kata) 

2. Hari (7 kata) 

3. Bulan (12 kata) 

4. Hari besar (11 kata) 

5. Pekerjaan (11 kata) 

6. Pemerintahan (10 kata) 

7. Buah-buahan (6 kata) 

8. Tumbuhan (9 kata) 

9. Binatang (10 kata) 

10. Belanja (7 kata) 

11. Tempat hiburan (5 kata) 

12. Transportasi umum (6 kata) 

13. Alam (11 kata) 

14. Kata sifat (12 kata) 

15. Kata ganti (7 kata) 

 

3. Pengembangan Desain Media 

Pada tahapan pengembangan 

desain media, tim peneliti 

bekerjasama dengan vendor 

multimedia untuk mengembangkan 

tiga komponen media pembelajaran. 

Tiga komponen media pembelajaran 

terdiri dari foto, video, dan simbol 

Signalong Indonesia. Foto dan video 

bekerjasama dengan vendor yang 

sama. Desain foto dan video 



38 Media Pembelajaran Signalong Indonesia Untuk Melatih Kemampuan Komunikasi ABK 

 

berdasarkan pada standar pembuatan 

media pembelajaran visual. 

Sedangkan simbol dikerjakan oleh 

tenaga ahli desain komunikasi visual. 

 

4. Validasi 

Validasi terhadap media 

pembelajaran Signalong Indonesia 

yang telah dikembangkan merupakan 

tahapan yang sangat penting untuk 

meningkatkan kualitas prosuk yang 

dihasilkan. Hal ini dilakukan dengan 

mengujicobakan produk yang 

dikembangkan kepada ahli sebagai 

validator untuk dinilai menggunakan 

instrumen yang telah disusun. Ahli 

yang dimaksud adalah ahli desain 

komunikasi visual, simbol, dan 

isyarat Signalong yang dapat menilai 

kekurangan dan memberikan 

masukan terhadap produk media 

pembelajaran  Signalong Indonesia.  

 

5. Revisi 

Setelah melaksanakan uji 

validasi kepada ahli berbagai bidang 

terkait media pembelajaran 

Signalong Indonesia, peneliti 

mendapatkan masukan-masukan 

untuk memperbaiki prototype. 

Secara singkat, revisi media 

pembelajaran Signalong Indonesia 

(1) Pada media foto dilakukan revisi 

seputar posisi foto dan 

penyempurnaan bentuk isyarat yang 

ditampilkan. Beberapa revisi lain 

adalah foto yang ditampilkan 

dilengkapi dengan kode penunjuk 

arah gerakan dan ekspresi wajah 

pada foto isyarat lebih ditingkatkan. 

(2) Revisi pada media video tidak 

berbeda jauh dengan media foto, 

yaitu pada tata letak dan gerakan 

tangan ketika isyarat disampaikan. 

Adapun revisi lain adalah 

menyamakan durasi video menjadi 4 

detik. (3) Sedangkan pada media 

simbol dilakukan revisi pada seputar 

aplikasi warna dirubah dengan 

pilihan warna lebih Soft agar ramah 

pada ABK khususnya yang memiliki 

gangguan sensoris. Adapun revisi 

lain yaitu penyesuaian simbol 

dengan kebudayaan di Indonesia, 

misalnya pakaian, permainan, dan 

bentuk benda. 

 

6. Uji Coba Lingkup Kecil 

Uji coba media pembelajaran 

dilakukan di SLB-B dan SLB-C 

Putra Harapan Bojonegoro, serta di 

lembaga terapi ESYA Sidoarjo. 

Secara umum dapat dipaparkan 

bahwa pelaksanaan uji coba berjalan 

lancar. Peserta didik ABK sebagai 

tester merasa senang belajar sambil 

berlatih sistem isyarat menggunakan 

media pembelajaran Signalong 

Indonesia. Mereka lebih mudah 

menirukan dengan mengamati foto 

dan video yang ditampilkan, 

sedangkan dengan simbol membuat 

tester kebih mudah menyampaikan 

informasi sederhana. Beberapa 

kendala ringan terjadi ketika 

mengaplikasikan media 

pembelajaran Signalong Indonesia di 

SLB-C Putra Harapan Bojonegoro. 

Kendala tersebut adalah 

penyampaian perlu dilakukan 

berulang-ulang agar peserta didik 

memahami materi yang disampaikan. 

Berdasarkan analisis peneliti, 

masalah tersebut kemungkinan 
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terjadi disebabkan faktor intelegensi 

yang beragam dan peserta didik yang 

dihadapi adalah anak dengan 

gangguan intelegensi yang notabene 

memiliki tingkat IQ di bawah rata-

rata. 

 

PEMBAHASAN 

Produk pengembangan adalah 

media pembelajaran Signalong Indonesia 

untuk melatih kemampuan komunikasi 

ABK. Media pembelajaran Signalong 

Indonesia ini dikembangan 

menggunakan model pengembangan 

Borg & Gall 1983. Adapun penelitian 

serupa yang menggunakan model ini 

antara lain : Utomo (2009) Model 

Pengembangan Materi Seni Musik 

Berbasis Seni Budaya Berkonteks 

Kreatif, Kecakapan Hidup, dan 

Menyenangkan Bagi Siswa SD/MI. 

Puspita, dkk (2013) Pengembangan 

Modul Elektronik Dengan Pendekatan 

Salingtemas Kompetensi Ekosistem 

Siswa Kelas X Sma Negeri 8 Malang. 

Suryani (2012), Pengembangan Model 

Bahan Ajar Pendidikan Lingkungan 

Hidup Berbasis Lokal Dalam Mata 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Berdasarkan hasil analisis data dari 

pengembangan media pembelajaran 

Signalong Indonesia dapat dilihat bahwa 

hasil akhir produk yang dikembangkan 

ini sudah mendapatkan beberapa revisi 

dari para ahli dan telah dinyatakan 

kelayakannya dari segi validitas oleh 

ahli. Grooch (2012) menjelaskan tahapan 

uji ahli untuk mengumpulkan informasi 

terkait dengan produk yang 

dikembangkan melalui evaluasi dari ahli. 

Selanjutnya dilakukan revisi dan uji ahli 

ulang agar menghasilkan produk  layak. 

Asyhar (2012) menjelaskan bahwa ahli 

materi mengkaji aspek kajian dan aspek 

pembelajaran misalnya: materi sesuai 

dengan standar isi. 

Dengan demikian, adanya media 

pembelajaran Signalong Indonesia dapat 

membantu mempermudah proses 

penerapan sistem isyarat Signalong 

Indonesia terhadap ABK. Selain itu, 

dengan adanya diterapkannya sistem 

isyarat Signalong Indonesia dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi 

ABK.  Media pembelajaran Signalong 

Indonesia masih dapat dan perlu 

dikembangkan lebih lanjut karena selain 

terdapat kelebihan juga terdapat 

kekurangan. Kelebihan dari media 

pembelajaran Signalong Indoneis yaitu 

media pembelajaran yang didesain 

secara visual dan disesuaikan dengan 

karakteristik anak ABK yang mengalami 

hambatan pada kemampuan komunikasi. 

Dengan demikian diharapkan media 

pembelajaran dapat memvisualisasikan 

materi sistem isyarat Signalong 

Indonesia agar mempermudah peserta 

didik mengaplikasikannya. Sedangkan 

kekurangan dari media pembelajaran ini 

penggunaan dari media itu sendiri. 

Media pembelajaran Signalong 

Indonesia masih digunakan secara 

manual dan belum dikembangakan 

menjadi suatu aplikasi dengan sistem 

tertentu yang dapat memudahkan dalam 

segi penggunaan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan data dan 

pengembangan yang telah diperoleh 

selama proses pengembangan dan uji 

coba produk program intervensi 
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parenting diperoleh simpulan sebagai 

berikut: 

1. Proses pengembangan media 

pembelajaran Signalong Indonesia 

menggunakan model Borg and Gall 

(1983) dengan melalui 10 tahapan 

yang dimodifikasi menjadi 6 tahapan 

yaitu (1) Research and Information 

collecting (studi pendahuluan dan 

pengumpulan informasi); (2) 

Planning (perencanaan); (3) Develop 

preliminary form of product 

(pengembangan desain/ produk 

awal); (4) Validation (validasi 

draft/uji ahli); (5) Draft Revision 

(revisi hasil halidasi draft); (6) 

Preliminary field testing (uji coba 

lapangan awal). 

2. Media pembelajaran yang 

dikembangakan adalah media 

pembelajaran yang digunakan dalam 

proses implementasi sistem isyarat 

Signalong Indonesia. Adapun media 

pembelajaran adalah berupa media 

visual yang terdiri dari foto, video, 

dan simbol. Setiap media 

dikembangkan berdasarkan suku kata 

yang dipilih sesuai dengan tema dan 

sub tema. Terdapat 3 tema yaitu 

Sekolah (8 Subtema), Rumah (14 

Subtema), dan Masyarakat (15 

Subtema). Keseluruhan kosakata 

yang dipilih berdasarkan tema dan 

subtema sejumlah 328 kata. 

3. Media pembelajaran signalong 

Indonesia telah melewati tahapan uji 

ahli dan dinyatakan layak setelah 

menyelesaikan revisi pada beberapa 

aspek dasar. 
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MUNAWARAH, 2012. “METODE BERMAIN PERAN SEBAGAI UPAYA 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA ANAK TUNAGRAHITA 

MAMPU DIDIK KELAS VIII SMPLB YPLB BANJARMASIN 

Munawarah 

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin 

 
Abstrak: Permasalahan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII tunagrahita mampu 

didik di SMPLB YPLB banjarmasin yang menghadapi kendala dalam berbicara. Dalam 

usaha memberikan pembelajaran yang lebih optimal kepada siswa, maka perlunya 

penggunaan metode pembelajaran yang dapat membuat kegiatan belajar mengajar 

menjadi aktif, kreatif, dan menyenangkan. Salah satu metode pembelajaran yang dapat 

digunakan adalah metode bermain peran, yaitu metode mengajar dengan cara 

memainkan peran tertentu oleh sekelompok orang. Instrumen yang digunakan berupa 

lembar observasi aktifitas siswa, serta tes akhir pelajaran. Dianalisis secara deskriptif 

kualitatif dengan teknik presentasi. Setting penelitian ini adalah siswa kelas VIII 

Tunagrahita mampu didik yang terdiri 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, pada 

pelajaran bahasa indonesia semester 1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan metode bermain peran menunjukan bahwa aktifitas guru mengalami 

peningkatan dari siklus 1 mendapat skor 63 kualifikasi cukup aktif meningkat pada 

siklus II menjadi 97 dengan kualifikasi sangat aktif. Aktivitas anak dalam setiap 

kegiatan pembelajaran mengalami peningkatan yang semula kurang aktif menjadi 

sangat aktif. Dan hasil belajar siswa yang meningkat secara signifikan setiap pertemuan 

yaitu subyek-subyek IDH pada siklus pertama mampu melaksanakan 9 butir indikator 

dengan nilai 38 kategori cukup, meningkat pada siklus II menjadi 19 butir indikator 

dengan nilai 79 kategori baik sekali. Subyek SPY pada siklus I mampu melaksanakan 

13 butir indikator dengan nilai 54 kategori baik dan meningkat pada siklus II menjadi 20 

butir indikator dengan nilai 83 kategori baik sekali. 

 

Kata Kunci : Berbicara, Anak Tunagrahita Mampu Didik, Metode Bermain Peran. 

 

PENDAHULUAN 

Anak Tunagrahita mampu didik 

adalah anak tunagrahita yang tergolong 

ringan, mereka yang perkembangan 

mentalnya selalu dibawah normal, 

kemampuan intelektual dibawah rata-

rata, kemampuan berpikirnya rendah, 

suka berpikir abstrak, tidak mampu 

berpikir logis serta adaptasi lingkah laku 

dan sosialisasinya terbelakang, sehingga 

mereka memerlukan pelayanan 

pendidikan khusus agar dapat 

mengembangkan potensi yang 

dimilikinya secara optimal. 

Anak tunagrahita mampu didik 

pada dasarnya memiliki memiliki hak 

dan kesempatan yang sama dalam 

mengembangkan kemampuan yang 

dimiliki sebagaimana anak normal pada 

umumnya, sehingga pendidikan dan 

pengajaran merupakan salah satu sarana 

untuk mengembangkan kemampuannya 

agar mereka dapat bergaul, 

berkomunikasi, berhubungan dengan 

lingkungan yang bukan saja pada 

lingkungan terbatas tetapi juga pada 

lingkungan yang lebih luas serta mampu 

untuk mandiri. 

Pada sekolah luar biasa untuk anak 

tunagrahita mampu didik diberikan 

pengajaran bahasa indonesia sebagai 

wahana untuk mengembangkan 

kemampuan berbahasa, seperti 

kemampuan berbicara menyimak, 

membaca, dan mengarang (menulis). 

Kemampuan tersebut masih sangat 
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terbatas dan kurang dimiliki oleh anak 

tuagrahita mampu didik dalam 

menunjang bagi perkembangan 

pendidikan anak tersebut.Anak 

tunagrahita mampu didik banyak yang 

lancar berbicara tetapi kurang 

perbendaharaan kata-katanya, mereka 

mengalami kesukaran berpikir abstrak, 

tetapi mereka dapat mengikuti pelajaran 

akademik baik di sekolah biasa maupun 

di sekolah khusus. (Mumpuniarti 

2007:15). 

Kemampuan berbicara tidak 

terlepas dari penguasaan kosakata. 

Kosakata merupakan bagian yang tidak 

terlepas dari aspek-aspek bahasa lainnya, 

seperti fonem, sistem gramatical, sistem 

penulisan lafal, dan pembentukan istilah, 

jadi dalam mengembangkan bahasa 

indonesia harus mengembangkan aspek 

kosakata. Usaha mengembangkan 

kosakata pada pembelajaran bahasa 

indonesia diajarkan di dalam bentuk 

wacana dan lain-lain. Hal ini menuntut 

guru mampu memilah metode 

pengajaran yang tepat untuk 

memperjelas pelajaran.  

Berdasarkan hasil pengamatan 

yang dilakukan guru di kelas VIII 

tunagrahita SMPLB YPLB Banjarmasin, 

guru menyampaikan materi pelajaran 

bahasa indonesia hanya menggnakan 

metode ceramah, menulis, membaca. 

Ternyata hal ini kurang efektif dalam 

meningkatkan kemampuan berbicara 

anak. Pengajaran bahasa indonesia bagi 

anak tunagrahita ringan dapat dilakukan 

dengan berbagai metode, salah satunya 

adalah meode bermain peran. 

Metode bermain peran 

merupakan metode dengan cara 

memainkan peranan tertentu oleh 

beberapa anak tunagrahita mampu didik 

yang dilaksanakan dengan permainan 

sosiodrama. Pelaksanaan metode 

bermain peran diawali dengan 

pembuatan naskah untuk diperankan 

misalnya dalam dialog keluarga (ayah, 

ibu, anak, dll), untuk melatih 

memerankan sesuatu lakon, melatih 

berbicara, dengan belajar sambil bermain 

sosiodrama yang dipimpin oleh guru 

sehingga dapat mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan anak. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

penelitian tindakan (action research) 

denan bentuk penelitian kolaboratif 

dengan melibatkan beberapa pihak yaitu 

guru, kepala sekolah maupun dosen. 

Penyampaian yang digunakan adalah 

campuran dari metode ceramah variasi, 

pemberian tugas, metode bermain peran 

dan sosiodrama. Model penelitian pada 

penelitian ini menunjuk pada proses 

pelaksanaan penelitian yang 

dikemukakan oleh Kemmis dan Taggart 

(dalam Suwarsih Madya 1994:25) yang 

meliputi menyusun rencana tindakan, 

bertindak, melakukan refleksi dan 

merancang tindakan selanjutnya. Metode 

pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain: metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Instrumen Penelitian  menggunakan 

instrumen lembar pemantauan (panduan 

observasi) dan panduan wawancara. 

Teknik Analisis Data terdiri atas dua 

yaitu data kuantitatif berupa kemampuan 

berbicara anak dianalisis dengan 

kuantitatif deskriptif dan data kualitatif 

berupa data hasil wawancara dengan 

guru tentang pembelajaran kemampuan 
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berbicara, data ini akan dianalisis 

menggunakan deskriptif kualitatif. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

1. Proses Kegiatan 

Langkah pelaksanaan proses 

pengajaran Bahasa Indonesia dengan 

menggunakan metode bermain peran 

dengan 4 tindakan yaitu: 

a. Tindakan I dan II pengajaran 

bahasa Indonesia dengan 

menggunakan metode bermain 

peran memakai naskah 

b. Tindakan III dan IV pengajaran 

bahasa Indonesia dengan 

menggunakan metode bermain 

peran tanpa naskah. 

2. Data Kemampuan Awal Berbicara Anak Tunagrahita Mampu Didik  

No Subyek Aspek 

Kemampuan 

Berbicara 

Jumlah Butir 

Indikator Belum 

Mampu 

Jumlah Butir 

Indikator 

Mampu 

Nilai Kategori 

1 IDH 6 20 4 17 Kurang 

2 SPY 6 19 5 21 kurang 

 

3. Data Kemampuan Berbicara Anak Tunagrahita Mampu Didik pada siklus 1 

No Subyek Aspek 

Kemampuan 

Berbicara 

Jumlah Butir 

Indikator 

Jumlah 

Butir 

Peningkatan 

Nilai Kategori 

Tindakan 

1 

Tindakan 

II 

1 IDH 6 7 9 2 37 Cukup 

2 SPY 6 9 13 4 54 Baik 

 

4. Data Kemampuan Berbicara Anak Tunagrahita Mampu Didik pada siklus 2 

No Subyek Aspek 

Kemampuan 

Berbicara 

Jumlah Butir 

Indikator 

Jumlah 

Butir 

Peningkatan 

Nilai Kategori 

Tindakan 

III 

Tindakan 

IV 

1 IDH 6 11 19 8 79 Baik 

Sekali 

2 SPY 6 16 20 4 83 Baik 

Sekali 
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5. Perbandingan Hasil Observasi guru pada siklus I dan Siklus II 

No Pelaksanaan  Frekuensi kegiatan Guru tiap Aspek  

4 

(Sangat 

Aktif) 

3 

(aktif) 

2 

(cukup aktif) 

1 

(tidak 

baik) 

 

 

 

Skor 

1 Siklus I 4 21 36 2 63 

2 Siklus II 52 45 0 0 97 

 

Pada tabel di atas menggambarkan 

peningkatan skor kegiatan guru dalam 

setiap siklus. Siklus I skornya mencapai 

63, pada siklus II skornya mencapai 97. 

Skor kegiatan guru dari siklus I hingga 

siklus II meningkat 34 poin. Peningkatan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru dari siklus I hingga ke siklus II 

telah memperhatikan hasil yang 

signifikan pada kegiatan yang dilakukan 

oleh guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Hal ini dipengarihi oleh 

beberapa faktor seperti peningkatan 

kemampuan guru tentang teknik 

pengelolaan kelas dan variasi dalam 

setting ruangan, guru berhasil memilih 

kegiatan bermain peran untuk 

mengembangkan kemampuan berbicara 

anak, guru memberi kesempatan pada 

anak untuk ekpresi, guru menggunakan 

media dan alat dalam proses 

pembelajaran, guru membeskan kepada 

anak untuk bermain pern, guru banyak 

memberi penguatan kepada anak. 

 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Aktivitas guru dari siklus pertama 

hingga siklus kedua mengalami 

peningkatan skor. Siklus pertama 

memperoleh skor 63 pada kriteria 

cukup aktif dan pertemuan siklus 

kedua skornya meningkat menjadi 97 

termasuk kriteria sangat aktif. 

Sedangkan aktivitas anak terjadi 

peningkatan setiap tindakan. 

Berdasarkan hasil monitoring pre 

test, post test tidakan I sampai IV, 

serta perbedaan kemampuan 

berbicara yang dicapai oleh kedua 

subyek dapat disimpulkan bahwa 

metode bermain peran dapat 

meningkatkan kemampuan berbicara 

anak tunagrahita mampu didik. 

2. Saran 

Bagi kepala sekolah: hendaknya 

memberikan motivasi dan dorongan 

kepada guru demi terciptanya 

kondisi pembelajaran yang kondusif 

dan efektif. 
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MENINGKATKAN KEMAMPUAN MOTORIK HALUS MELALUI 

KETERAMPILAN ORIGAMI PADA ANAK TUNAGRAHITA 

RINGAN KELAS 1 SDLB NEGERI PUALAM SARI BINUANG 

 

Novida Herliani 

 

 SDLB N Pualam Sari Binuang  

 
Abstrak; Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada peningkatan kemampuan 

motorik halus anak tunagrahita ringan kelas 1 SDLB Negeri Pualam Sari Binuang 

dalam penggunaan keterampilan origami. Metode penelitian ini merupakan metode 

eksperimen yanf berdesain “ One Group Pre Test Design “. Kemudian penelitian yang 

digunakan adalah kuantitatif dengan jenis deskriptif, dan hasil penelitian ini 

menunjukan : pada saat pretest M mendapatkan nilai 40 pada saat posttest mendapat 

nilai 77, R mendapat nila 47 pada saat pretest dan pada saat posttest mendapat nilai 80. 

Sebelum diberikan perakuan dengan media keterampilan origami siswa semua siswa 

mencapai nilai < 70. Setelah keteampilan origami diterapkan pada saat treatment, terjadi 

peningkatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui ketampilan 

origami dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak tunagrahita ringan. 

 

Kata Kunci : origami, motorik halus, anak tunagrahita ringan. 

 

PENDAHULUAN  

Anak usia 4-6 tahun, merupakan 

bagian dari anak usia dini yang berda 

pada rentang usia lahir sampai usia 6 

tahun. Usia 4-6 tahun, merupakan masa 

peka bagi anak. Anak mulai sensitif 

untuk menerima berbagai upaya 

perkembangan seluruh potensi anak, 

masa peka adalah masa terjadinya 

pematangan fungsi-fungsi fisik dan 

psikis yang siap merespon stimulasi 

yang diberikan lingkungan. Masa ini 

merupakan masa untuk meletakkan dasar 

pertama dalam mengembangkan 

kemampuan fisik, kognitif, bahasa, 

social-emosional, seni, moral dan nilai-

nilai agama karena itu di butuhkan 

kondisi stimulasi yang sesuai dengan 

kebutuhan anak agar pertumbuhan anak 

tercapai dengan sempurna. ( sumber : 

pengembangan kecerdasan majemuk, 

Takdiroatum musrifah, hal 17 ). 

Salah satu pembelajaran yang di 

sampaikan dalam pedidikan anak usia 

dini adalah mengembangkan aspek fisik 

motorik, yaitu ada gerak motorik halus 

dan gerak motorik kasar. Gerak motorik 

halus adalah  gerakan yang hanya 

melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu 

saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil 

seperti keterampialan jari-jari tangan dan 

gerakan pergerakan tangan. Gerak 

motorik kasar adalah gerakan yang 

membutuhkan koordinasi sebagian besar 

bagian tubuh anak. 

Origami merupakan salah satu 

latihan motorik halus dengan cara 

melipat kertas yang berbentuk persegi 

yang tidak jarang di ubah menjadi karya 

seni tiga dimensi yang berbentuk rumah, 

gunung dll. Kemudian di temple pada 

buku atau kertas. Akibat melihat gambar 

hasil lipatan, anak akan tertarik dan tidak 

mudah bosan untuk melipat kertas sesuai 

dengan bentuk yang diinginkan, dengan 

demikian tanpa disadari akan melatih 

motorik halus anak. Secara perlahan-

lahan ketika anak melipat, koordinasi 

motorik halusnya akan terlatih dengan 

sendirinya 
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METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian 

menggunakan kuantitatif dengan metode 

yang digunakan adalah metode 

eksperimen Penelitian eksperimen 

merupakan satu-satunya metode 

penelitian yang dapat menguji secara 

benar hipotesis menyangkut hubungan 

kasual ( sebab akibat). Desain penelitian 

ini adalah pre eksperimen design, yaitu 

desain percobaan yang tidak mencakup 

semua syarat-syarat dari suatu desain 

percobaan sebenarnya.  

Penelitian ini dilaksanakan 

bertempat di SDLB Negeri Pualam Sari 

Binuang, subjek penelitian anak kelas 1 

dengan jumlah anak 2 orang siswa laki-

laki, dipilih sekolah ini sebagai tempat 

melaksanakan penelitian dikarenakan 

beberapa alas an. Pertama, memiliki 

jaringan atau kenalan disekolah tersebut 

untuk membantu dan membimbing 

dalam kegiatan penelitian. Keduan, 

sekolah ini terbuka dan mendorong 

sepenuhnya terhadap upaya menambah 

ilmu tentang anak tunagrahita. 

Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah 1) Observasi untuk 

mengamati langsung keadaan kedua 

subjek pada saat mengikuti kegiatan 

pembelajaran di kelas. 2) Dokumentasi 

untuk mendapatkan data yang lebih 

akurat peneliti juga menggunakan 

pengambilan foto untuk bukti dalam 

penelitian yang dilakukan kepada kedua 

subjek penelitian ini, 3) Tes dalam 

penelitian ini tes yang digunakan berupa 

tes unjuk kerja kegiatan motorik halus. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN  

A. Data kemampuan siswa sebelum 

diberikan perlakukan (pretest) 

Deskripsi yang diuraikan tentang 

deskripsi nilai kemampuan awal anak 

dalam melipat origami sebelum 

diberikan perlakuan,  dimana siswa 

diberikan kertas origami dan disuruh 

untuk melipat. Data kemampuan motorik 

halus anak dalam melipat origami 

sebelum diberikan perlakuan (pretest). 

 

Table 4.2 Hasil  Pre Test Anak Tunagrahita Ringan 

No Nama Kemampaun motorik halus dalam 

melipat kertas  

Ket  

1.  Mario 40 Tidak tuntas 

2. Rangga  47 Tidak tuntas  

 

Rata-rata kemampaun dasar 

motorik halus anak dalam melipat 

origami sebesar 29 dengan nilai tertinggi 

47 dan nilai terendah 40. Dapat 

disimpulkan bahwa mendapatkan 

kualifikasi yang kurang baik, hal ini 

dapat dilihat kreteria kualifikasi sebesar 

<70. Hal ini dikarenkan beberapa factor 

yakni siswa yang masih mengalami 

kesulitan dalam menggerakan jari-

jemarinya, mengalami kesulitan dalam 

menggerakan jari untuk memegang 

benda, menduplikasikan tangan yang 

belum mampu dapat menggerakan 

jarinya, memegang pensil untuk 

membuat pola yang telah ditentukan dan 

melipat kertas origami yang belum rapi 
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seta tepat dikarenakan cara memegang 

kertas yang belum kuat. 

 

B. Data kemampuan siswa setelah 

diberikan perlakuan (postest) 

Berdasarkan hasil pre test di atas 

maka dilakukan treatment pada anak 

tunagrahita ringan untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan motorik halus 

anak tunagrahita ringan untuk 

menegtahui peningkatan kemampuan 

motorik halus anak tunagrahita ringan 

mengalami kenaikan atau tidak. 

Data nilai kemampuan motorik 

halus anak dalam melipat kertas setelah 

diberikan perlakuan (posttest) diperoleh 

data nila sebagai berikut : 

 

Tebel 4.3 Nilai Post Test Anak Tunagrahita Ringan 

No.  Nama Siswa Keterampilan motorik halus 

dalam melipat kertas  

Ket 

1.  Mario  77 Tuntas  

2. Rangga 80 Tuntas  

 

Dari data di atas setelah di hitung 

diperoleh hasil sebagai berikut : rata-rata 

kemampuan motorik halus anak 

tunagrahita dalam melipat origami siswa 

sebesar 53 dengan nilai tertinggi 80 dan 

terendah 77. 

Selanjutnya, agar perbedaan nilai 

pretest dan posttest kemampuan motorik 

halus anak dalam melipat origami 

terlihat jelas, berikut ini disajikan table 

data nilai pretest dan posttest 

kemampuan motorik halus anak dalam 

melipat kertas kelas 1 SDLB Negeri 

Pualam Sari Binuang tahun 2015/2016. 

 

Tabel 4.4 Niali Pre Tets dan Post Test Anak Tunagrahita 

No . Nama Siswa  Nilai Pre Test  Post Test  

1. Mario 40 77 

2. Rangga  47 80 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini membuktikan bahwa 

penggunaan media keterampilan origami 

dapat meningkatkan profesionalisme 

guru dala meningkatkan mutu dalam 

mengembangkan kemampuan dasar anak 

secara dini, serta dapat meningkatkan 

kemampaun motorik halus anak. Sesuai  

dengan hasil penelitian yang 

menunjukan adanya peningkatan 

kemampuan motorik halus siswa, maka 

secara praktis media ini dapat digunakan 

sebagai media alternative bagi guru 

dalam meningkatkan kemampuan 

motorik halus siswa tunagrahita. 

Adapun saran yang diperuntukkan 

bagi guru yaitu menggunakan media 

origami bisa dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan kemampuan motorik 

halus anak tunagrahita, dan bagi anak 

tunagrahita hendaknya dapat 

mengoptimalkan media origami untuk 

meningkatkan kemampuan motorik 

halusnya dan dapat berinteraksi dengan 

baik ketika mengikuti belajar mengajar 

di dalam kelas dengan media 
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keterampilan origami ataupun interaksi 

dengan guru lainnya. 
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PENGGUNAAN ALAT PERAGA BUSY BOOK UNTUK MENINGKATKAN 

KECEPATAN KEMAMPUAN BERHITUNG ANAK TUNARUNGU KELAS I DI 

SLBN 1 PALANGKARAYA 

 

Sugiarti 

SLBN 1 Palangkaraya 

 
Abstrak: Alat peraga busy book merupakan bentuk dari modifikasi dari sebuah 

permainan activity daily living. Pada setiap halaman busy book terdapat beberapa tema 

yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Masalah keterbasan 

pendengaran pada anak tunarungu menyebabkan kurangnya informasi terhadap 

kemampuan berhitung siswa tunarungu.Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara 

peneliti, ternyata peserta didik tunarungu yang duduk dikelas I SDLB ada sebagian yang 

masih lambat dalam berhitung menjumlah bilangan dasar 1 sampai 10 dan bahkan 

belum mampu berhitung dasar (menjumlah) bilangan 1 sampai 10. Oleh karena itu 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penggunaan alat peraga busy 

book dalam kecepatan kemampuan pembelajaran berhitung anak tunarungu kelas 1 di 

SLBN 1 Palangkaraya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunaka 

pendekatan penelitian dalam bentuk Single Subject Research (SSR) dengan desain 

subjek tunggal. Hasil dari penelitian ini adalah meningkatkan kecepatan berhitung anak 

tunarungu melalui kegiatan bermain media busy book dan dapat disimpulkan kegiatan 

bermain media busy book dapat memberi pengaruh terhadap meningkatkan kecepatan 

berhitung anak tunarungu. 

 

Kata kunci : Busy book, kecepatan kemampuan berhitung, anak tunarungu. 

 

PENDAHULUAN 

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 

Ayat (1) menyatakan setiap warga 

Negara berhak mendapat pendidikan. Ini 

menjelaskan bahwa setiap orang berhak 

memperoleh pendidikan tanpa 

memandang kekurangan orang tersebut, 

sehingga anak-anak berkebutuhan 

khusus pun berhak dalam memperoleh 

pendidikan. 

Pendidikan merupakan hal yang 

terpenting dalam kehidupan, ini berarti 

bahwa setiap manusia berhak mendapat 

pendidikan. Slb negeri 1 palangkaraya 

merupakan salah satu sekolah luar biasa 

yang terdapat dikota palangkaraya, 

kalimantan tengah. Sekolah ini 

merupakan sekolah satu atap yang 

melayani pendidikan khusus mulai dari 

jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan 

SMALB. Sekolah ini menggunakan 

kurikulum KTSP dengan berbagai mata 

pelajaran di setiap jenjang 

pendidikannya. 

Salah satu pelajaran yang sangat 

penting untuk dipelajari anak adalah 

berhitung. Kemampuan berhitung 

merupakan kemampuan yang dimiliki 

seseorang untuk menjumlah, mengurang, 

mengalikan dan membagikan serta 

segala hal yang berkaitan dengan 

perhitungan dan matematika. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 

wawancara peneliti, ternyata peserta 

didik tunarungu yang duduk di kelas 1 

SDLB memiliki kemampuan berhitung 

yang sangat rendah terlihat dari 

pencapaian dan penyelesaian hitungan 

penjumlahan sederhana membutuhkan 

waktu yang lama. Sebagai contoh, untuk 

menghitung penjumlahan 1 sampai 10 

anak tunarungu membutuhkan waktu 1 

soal permenit. Dikarenakan anak 
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tunarungu yang diteliti memiliki 

kesulitan berhitung abstrak dan 

membutuhkan benda konkrit, maka 

dibutuhkan alat peraga untuk 

memudahkan anak mengerti pelajaran, 

yaitu suatu alat yang dapat diserap mata 

dnegan tujuan membantu guru agar 

proses belajar mengajar siswa lebih 

efektif dan efesien. Salah satu alat 

peraga yang digunakan dalam 

pembelajaran diolah menjadi suatu 

permainan. 

Bermain merupakan suatu kegiatan 

atau tingkah laku yang dilakukan anak 

secara sendirian atau berkelompok 

dengan menggunakan alat atau untuk 

tujuan tertentu. Anak dapat bermain 

sambil belajar berhitung dengan lebih 

mengasyikkan dan bermanfaat. Maka 

peneliti mencoba mengembangkan suatu 

alat peraga  dengan memodifikasi 

permainan yang disebut busy book untuk 

anak tunarungu. 

Busy book adalah permainan yang 

disetiap halamannya bertujuan untuk 

menstimuluas daya tangkap anak, seperti 

contoh mencocokan bentuk warna, 

meraba berbagai macam permukaan 

(halus-besar) dan lain-lain. Pada kali ini 

peneliti mencoba memodifikasi 

permainan tersebut dengan membuat 

tema berhitung. 

Melihat dari permasalahan yang 

peneliti peroleh di kelas 1 tunarungu 

SDLB, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian dan pengembangan dengan 

judul ”Penggunaan Alat Peraga Busy 

Book Untuk Meningkatkan Kecepatan 

Kemampuan Berhitung Anak Tunarungu 

Kelas 1 SDLB Di SLBN 1 

Palangkaraya”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui efektifitas penggunaan alat 

peraga busy book dalam pembelajaran 

berhitung anak tunarungu kelas 1 di 

SLBN 1 Palangkaraya. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendeketan penelitian adalah cara 

yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data dari suatu penelitian 

yang terorganisir dan sistematis. 

Berdasarkan permasalahan yang diteliti 

yaitu “penggunaan alat peraga busy book 

untuk meningkatkan kecepatan 

kemampuan berhitung anak tunarungu 

kelas 1 di slbn 1 palangkaraya”, maka 

peneliti memilih pendekatan peneliti 

dalam bentuk single subject research 

(SSR) dengan desain subjek tunggal. 

Desain subjek tunggal ini 

memfokuskan pada data individu 

sebagai sampel penelitian (sunanto, 

2005:56). Penelitian ini berkaitan dengan 

kemampuan berhitung anak tunarungu 

berupa peningkatan kemampuan 

berhitung anak. Pada desain subjek 

tunggal pengukuran variabel terikat atau 

target behavior dilakukan berulang-ulang 

dengan periode waktu tertentu, untuk 

penelitian ini periode waktu yang 

digunakan adalah perhari. 

Masalah yang dicermati dalam 

penelitian ini adalah kurangnya 

penggunaan alat peraga dalam 

pembelajaran dan rendahnya minat anak 

tunarungu kelas 1 SDLB di SLBN 1 

Palangkaraya terhadap pembelajaran 

berhitung sehingga nilai anak menjadi 

rendah dalam hal berhitung. Untuk itu 

peneliti berupaya memperbaiki melalui 

pengembangan alat peraga berupa 

permaiana busy book untuk dapat 
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meningkatkan kecepatan kemampuan 

berhitung anak. Sehingga anak lebih 

termotivasi dan aktif dalam mengikuti 

pembelajaran berhitung. 

Penelitian ini menggunakana dua 

variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas (intervensi) yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

busy book sedangkan variabel terikat 

(target behavior) penelitian ini adalah 

kecepatan kemampuan berhitung. 

Penelitian ini mempunyai target 

agar anak bisa berhitung lebih cepat 

setelah diberikan intervensi berupa 

kegiatan dengan alat peraga busy book. 

Yang menjadi fase a (baseline) yaitu 

kemampuan berhitung anak sebelum 

menggunakan alat peraga busy book, 

sedangkan yang menjadi fase b 

(intervensi) yaitu kemampuan berhitung 

setelah menggunakan alat peraga busy 

book. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Penelitian dalam meningkatkan 

kecepatan berhitung pada anak 

tunarungu melalui media busy book, 

menggunakan metode SSR (single 

subject research) dimana desain yang 

dipilih adalah desain tunggal A-B-A-B, 

dengan desain ini dimungkinkan ditarik 

kesimpulan adanya hubungan sebab 

akibat. 

Anak pada kondisi natural atau 

belum diberi perlakuan maupun sebuah 

program, diminta menghitung soal 

penjumlahan berisi 98 soal dengan bobot 

yang sama, keadaan ini dinamakan fase 

baseline 1 (A1). Setelah mencapai 

kondisi yang stabil pada fase baseline 1 

(A1), dilanjutkan dengan fase intervensi 

1 (B1). Pada fase intervensi anak diminta 

melakukan kegiatan permainan dengan 

media busy book sebelum menjawab 

soal yang sama/kurang lebih sama yaitu 

berisi 98 soal dengan bobot yang sama. 

Selanjutnya kondisi diatas diulang 

kembali melalui fase baseline 2 (A2) dan 

intervensi dini 2 (B2). 

Kegiatan bermain busy book anak 

diamati oleh 2 orang pengamat, 

pencatatan durasi (waktu) berhitung 

anak dilakukan menggunakan stopwatch. 

Data yang didapat berupa durasi waktu 

berhitung anak, durasi adalah waktu 

yang dibutuhkan anak untuk 

menyelesaikan soal penjumlahan yang 

disediakan. Hasil pencatatan durasi 

berhitung selanjutnya dirubah menjadi 

kecepatan berhitung anak. Data ini 

kemudian di analisa menggunakan 

analisis visual data dan grafik. (Visual 

Analysis Of Graphic Data). 

Hasil analisa data menunjukkan 

adanya hubungan antara meningkatnya 

kecepatan berhitung anak dengan 

kegiatan permainan dengan media busy 

book yang dilakukan anak. Trend 

meningkatnya pendapatan berhitung 

dapat dilihat pada grafik 5.1 grafik 

kecepatan rata-rata mean level dibawah 

ini : 
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Grafik diatas memperlihatkan 

adanya peningkatan kecepatan rata-rata 

berhitung dari fase baseline 1 (a1) 

sebesar 13 soal/menit menjadi 18 

soal/menit pada fase intervensi 1 (b1), 

dilanjutkan baseline 2 (a2) ke intervensi 

2 (b2) didapat rata-rata kecepatan 

berhitung 20 soal/menit menjadi 23 

soal/menit. Total dari baseline 1 (a1) 

sampai intervensi 2 (b2) didapat data 

adanya peningkatan rata-rata kecepatan 

berhitung sebesar 12 soal/menit, yaitu 

dari 13 soal/menit menjadi 23 soal/menit 

dengan kecenderungan level perubahan 

akan membaik atau semakin meningkat. 

Berdasarkan hasil analisa antar 

kondisi pada tabel 4.23 didapat overlap 

data anatar kondisi sebesar 14%. 

Menurut (sunanto, 2005 : 199), semakin 

kecil persentase overlap, maka semakin 

baik pengaruh intervensi terhadap 

behavior, dalam hal ini persentasi 

overlap yang didapat kecil yaitu 14% 

yaitu dari (1:7) x 100%, sehingga dapat 

disimpulkan kegiatan permainan 

busybook mampu memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap meningkatnya 

kecepatan berhitung anak tunarungu. 

Kelebihan  yang terdapat dalam 

busy book adalah bentuk permainan 

yang bisa dimodifikasi menjadi tema 

yang berbeda-beda dengan berbagai 

bentuk dan warna yang disesuaikan. Alat 

peraga busy book ini pun tak luput dari 

kekurangan, yaitu tidak dapat 

menjumlah bilangan dari 1 sampai 

dengan sepuluh. 

Kegiatan bermain dengan busy 

book jika dikaitkan dengan fungsi otak 

dalam (jensen, 2008 :178) menyatakan 

latihan atau olahraga membantu 

meningkatkan pelepasan faktor 

neutropik yang diturunkan otak (bndf) 

brain-derived neurotropic factor) atau 

dikelan dengan protein otak yang 

mendukung fungsi belajar dan memori 

dan memperbaiki serta memelihara 

jaringan-jaringan saraf. 

Fernando gomez-pinilla beserta 

tim dari ucla dalam jensen (2008 : 178) 

menemukan bahwa gerak badan fakultif 

meningkatkan kadar bdnf dalam 

hippocampus, suatu area otak yang 

melibatkan fungsi belajar dan memori. 

Beberapa studi menemukan bukti kuat 

bahwa gerak badan mamalia (manusia 

termasuk jenis mamalia) meningkatkan 
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produksi sel-sel otak baru ini menjadi 

fungsional. Selain itu, gerak badan 

menyebabkan peningkatan kadar 

kalsium dalam darah. Kalsium ini 

dibawa ke otak. Disini kalsium 

meningkat sintesa dopamin yang 

membuat otak semakin tajam untuk 

fungsi koqnitif masalah dan fungsi 

memori kerja. Sehingga 

direkomendasikan anak melakukan 

kegiatan fisik yang mereka sukai : 

puzzle, bermain media busy book, main 

bola, treadmill, lari, renang dan lainnya. 

Menurut (fauzi, 2013:87) kegiatan 

permainan busy book akan memperbaiki 

keseimbangan dan koordinasi motorik 

anak, sejalan dengan hasil penelitian 

diatas ketika anak tunaurungu rutin 

bermain busy book maka gangguan 

keseimbangan dan koordinasi motorik 

anak dapat teratasi, hal tersebut akan 

mengatasi gangguan pandang ruang 

berupa konsentrasi dan atensi anak, 

sehingga ketika anak diminta 

menghitung anak bisa lebih fokus 

terhadap soal, hasilnya adalah anak 

dapat menghitung lebih cepat. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

bermain busy book dapat memberi 

pengaruh terhadap meningkatnya 

kecepatan berhitung anak tunarungu. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan perolehan dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan bermain menggunakan alat 

peraga busy book dapat memberikan 

suatu pengaruh yang positif dan baik 

terhadap meningkatnya kecepatan dalam 

kemampuan berhitung anak tunarungu 

kelas 1 di sdlbn 1 palangkaraya. 

 

SARAN 

1. Bagi guru, alat peraga busy book 

mampu memberikan manfaat yang 

lebih baik lagi dalam suatu kegiatan 

pembelajaran 

2. Bagi sekolah tentunya alat peraga 

busy book sebagai media yang dapat 

disesuaikan dengan berbagai mata 

pelajaran 

3. Bagi peneliti, bentuk dan ukuran 

hendaknya dapat lebih efisien, hal ini 

perlu dilakukan karena bentuk dan 

ukuran busy book yang efisien juga 

dapat menentukan minat bagi para 

siswa untuk memiliki secara 

individu/pribadi, bahkan jika 

memungkinkan dapat dibuat dengan 

bentuk yang lebih menarik lagi, 

seperti bentuk binatang atau 

tumbuhan dan sebagainya. 
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UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERHITUNG PENJUMLAHAN 

ANAK TUNAGRAHITA RINGAN KELAS 2 MELALUI PEMANFAATAN 

MEDIA TUTUP BOTOL WARNA DI SLBN 2 PALANGKARAYA 

 

YEMIMA KOSIASIH 

 

SLBN 2 Palangkaraya 

 
Abstrak: Permasalahan dalam penelitian ini adalah anak tunagrahita ringan mengalami 

masalah dalam berhitung penjumlahan diantaranya : kesulitan menangkap materi 

penjumlahan, daya ingat lemah, lekas bosan dalam berhitung penjumlahan, kesulitan 

berhitung menggunakan jari tangan, kesulitan menghitung penjumlahan menggunakan 

sempoa, kesulitan berhitung 1-10, dan kemampuan abstrak yang terbatas.Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penggunaan media tutup botol warna 

dalam meningkatkan kemampuan berhitung penjumlahan anak tunagrahita ringan kelas 

2 SLBN-2 Palangka Raya. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

tindakan kelas (PTK), dengan pendekatan kualitatif.Anak tunagrahita ringan kelas 2 di 

SLBN-2 Palangka Raya yang berjumlah dua siswa laki-laki merupakan subjek dari 

penelitian ini.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan tes. Hasil 

penelitian dapat dilihat dari grafik perbandingan perkembangan siswa tunagrahita 

ringan per individu pada siklus 1 dan 2, menunjukkan bahwa nilai hasil belajar siswa 

pada siklus I adalah 70 dengan kriteria nilai baik, sedangkan nilai rata-rata pada siklus I 

adalah 70 meningkat menjadi 90 pada siklus II dengan kriteria sangat baik.Jadi dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan media tutup botol warna dapat meningkatkan 

kemampuan berhitung penjumlahan anak tunagrahita ringan kelas 2 di SLBN-2 

Palangka Raya. 

 

Kata kunci : media tutup botol warna, berhitung penjumlahan, tunagrahita ringan  

 

PENDAHULUAN 

Anak tunagrahita ringan yang 

menjadi subjek dalam penelitian ini 

kesulitan dalam menghitung 1-10, 

kesulitan menangkap pelajaran, lekas 

bosan, daya ingat lemah, kesulitan 

menghitung penjumlahan menggunakan 

jari dan kemampuan berpikir abstrak 

terbatas. Mengingat berbagai kondisi 

atau hambatan yang dialami anak 

tunagrahita ringan tersebut sangat 

kompleks, maka pendidikan disesuaikan 

dengan kondisi dan kebutuhan masing-

masing. Hal ini tidak terkecuali dalam 

pelajaran matematika. 

Anak tunagrahita ringan atau anak 

mampu didik merupakan salah satu dari 

anak berkebutuhan khusus yang 

kemampuan intelektualnya di bawah 

rata-rata, kemampuan berpikirnya 

rendah, perhatian dan daya ingatnya 

lemah, sukar berpikir abstrak tanggapan 

cenderung kongkrit visual, serta lekas 

bosan. Anak reterdasi mental ringan 

dapat berbahasa, namun sedikit 

terlambat, sebagian besar menguasai 

penggunaan bahasa untuk keperluan 

sehari-hari, melakukan percakapan dan 

ikut terlibat dalam wawancara klinik. 

Sebagian besar dari mereka dapat 

mengurus diri seperti: makan, mandi, 

berpakaian, buang air besar, buang air 

kecil dan dalam kecakapan praktis. 

Anak tunagrahita ringan mampu 

mengikuti pelajaran di SDLB maupun 

SMLB. Mereka mampu mengikuti 

pelajaran di sekolah biasa dengan 

program khusus sesuai dengan berat 
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ringannya ketunagrahitaan yang 

disandangnya.Anak tunagrahita ringan 

mampu bersosialisasi dan mandiri di 

masyarakat. Mereka dapat melakukan 

pekerjaan semi skill dan pekerjaan sosial 

sederhana dan anak tunagrahita ringan 

masih dapat belajar menulis, membaca, 

dan berhitung sederhana. 

Anak tunagrahita ringan kelas 2 

SLB Negeri-2 Palangka Raya dalam 

pelajaran matematika memiliki tingkat 

kemampuan yang berbeda-beda, hampir 

sebagian anak tunagrahita ringan kurang 

mampu mengoperasikan penjumlahan 

sederhana. Kurang bervariasinya cara 

mengajar guru dalam pembelajaran 

matematika juga menjadi faktor 

penyebab kurang berminatnya anak 

tunagrahita ringan dalam pembelajaran 

matematika termasuk berhitung 

penjumlahan.  Penjumlahan sederhana 

yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah penjumlahan tanpa menyimpan 

dan teknik satu kali penyimpanan 

dengan cara bersusun pendek sesuai 

dengan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi dasar yang disesuaikan 

dengan kemampuan anak berkebutuhan 

khusus terutama bagi siswa tunagrahita 

ringan kelas SLB Negeri-2 Palangka 

Raya.  

Upaya untuk meningkatkan 

kemampuan anak tunagrahita ringan 

dalam belajar matematika khususnya 

berhitung penjumlahan diperlukan 

strategi belajar mengajar, media atau alat 

bantu yang dibutuhkan dalam proses 

pembelajaran yang disesuaikan dengan 

kebutuhan, karakteristik anak agar 

pelaksanaan proses belajar mengajar 

berjalan lebih efektif, efisien, sehingga, 

membawa hasil yang optimal.  

Pembelajaran matematika pada anak 

tunagrahita ringan agar lebih berhasil 

hendaknya disampaikan menggunakan 

sesuatu yang konkret, mudah di pahami, 

menggunakan contoh-contoh yang 

sederhana, menggunakan bahasa yang 

mudah dipahami, dilakukan dalam 

situasi yang menarik dan menyenangkan, 

supaya anak tunagrahita ringan tidak 

mudah jenuh serta termotivasi untuk 

belajar.  

Peneliti tertarik menggunakan 

media permainan tutup botol warna 

untuk meningkatkan kemampuan 

penjumlahan sederhana bagi anak 

tunagrahita ringan, media tutup botol 

warna merupakan media konkret yang 

dapat digunakan guru dalam 

pembelajaran penjumlahan pada anak 

tunagrahita ringan di kelas 2. Anak 

tunagrahita ringan itu tahap 

perkembangan kognitifnya berada dalam 

tahapan konkrit dan semi konkrit. 

Dengan demikian, kebutuhan, dalam 

pembelajaran untuk anak tunagrahita 

ringan harus menggunakan media 

pembelajaran konkrit dan semi konkrit. 

Media permainan tutup botol warna 

memiliki beberapa kelebihan di 

antaranya permainan dirancang untuk 

bisa menjadikan konsep-konsep yang 

abstrak menjadi konsep 

konkret.Permainan tutup botol warna 

apabila digunakan secara berencana 

dengan tujuan instruksional, jelas, tepat 

penggunaannya serta sesuai dengan 

waktunya dapat menjadi metode yang 

efektif untuk meningkatkan prestasi 

belajar matematika terutama dalam 

operasi hitung penjumlahan sederhana. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK).Dalam 

bidang pendidikan, khususnya dalam 

praktik pembelajaran, penelitian 

tindakan berkembang menjadi penelitian 

tindakan kelas atau Classroom Action 

Reserach (CAR).Penelitian tindakan 

kelas adalah penelitian tindakan yang 

dilaksanakan di dalam kelas ketika 

pembelajaran berlangsung.Penelitian 

tindakan kelas dilakukan dengan tujuan 

untuk memperbaiki atau meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Penelitian 

tindakan kelas berfokus pada kelas atau 

pada proses pembelajaran yang terjadi di 

dalam kelas.1  

Penelitian tindakan dapat 

dipandang sebagai suatu siklus spiral 

dari penyusunan perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan 

(observasi), dan refleksi yang 

selanjutnya mungkin diikuti dengan 

siklus spiral berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Desain Kemmis dan McTaggart 

 

Penelitian dilaksanakan di SLBN 2 

Palangka Raya, anak tunagrahita ringan 

kelas 2 merupakan subjek pada 

penelitian ini.Alasan dilakukan 

penelitian di SLBN 2 Palangka Raya 

dikarenakan metode pembelajaran yang 

masih konvensional, serta media 

pembelajaran yang kurang 

bervariasi.Oleh karena itu peneliti 

bekerjasama dengan guru SLBN 2 

Palangka Raya dalam menerapkan 

manfaat media tutup botol warna untuk 

meningkat kemampuan berhitung 

khususnya penjumlahan dan 

pengurangan anak tunagrahita ringan. 

Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi untuk 

mengamati aktivitas guru dan aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran, juga 

menggunakan tes hasil belajar digunakan 

untuk mengetahui hasil belajar 

kemampuan berhitung penjumlahan anak 

tunagrahita. teknik analisis data 

menggunakan analisis kualitatif 
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digunakan untuk menjelaskan perubahan 

perilaku siswa dan guru dalam proses 

pembelajaran dengan tutup botol warna. 

Sedangkan analisis kuantitatif digunakan 

untuk menjelaskan tingkat keberhasilan 

siswa dalam pembelajaran berdasarkan 

tes yang dilakukan setelah tindakan 

dilakukan.Untuk mengetahui persentase 

(%) berdasarkan skor yang diperoleh 

maka menggunakan rumus. 

Penelitian ini dikatakan berhasil 

apa bila telah memenuhi semua 

komponen indikator kualitatif yang 

dilihat dari pergeseran hasil siklus 1 ke 

siklus 2 yaitu aktivitas guru dalam 

pembelajaran klasifikasi baik, aktivitas 

siswa dalam pembelajaran klasifikasi 

baik dan pada pertemuan terakhir siswa 

mampu mendapatkan nilai rata-rata 90 

dengan kriteria baik, maka tindakan 

penelitian dianggap berhasil. 

 

PEMBAHASAN 

Peneliti menjelaskan konsep 

berhitung penjumlahan sederhana tanpa 

teknik menyimpan untuk 

mengembangkan kemampuan berhitung 

penjumlahan.Konsep berhitung 

merupakan keterampilan intelektual 

sangat bermanfaat bagi 

seseorang.Penguasaan keterampilan 

dalam berhitung juga bermanfaat untuk 

banyak hal, seperti membantu mengatasi 

segala persoalan dalam kehidupan 

praktis sehari-hari, membantu 

mempermudah pemahaman konsep-

konsep yang dipelajari, dan membantu 

mempermudahkan penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang 

diminati. 

Peneliti menggunakan tutup botol 

warna dalam proses belajar mengajar 

khususnya materi penjumlahan. Siswa 

antusias mengikuti kegiatan belajar 

mengajar dalam materi penjumlahan dan 

sangat tertarik pada media tutup botol 

warna. Siswa tertarik dengan warna-

warni dari tutup botol warna, sehingga 

siswa dapat menghitung penjumlahan 

dengan cara menghitung dua jenis warna 

tutup botol. Didukung oleh teori yang 

mengatakan bahwa kehadiran media 

dalam proses belajar mengajar, 

mempunyai arti cukuppenting karena 

ketidakjelasan bahan yang disampaikan 

dapat dibantu dengan menghadirkan 

media sebagai perantara. Kerumitan 

bahan yang akan disampaikan pada anak 

dapat disederhanakan dengan bantuan 

media.  

Peneliti mengajak siswa belajar 

sambil bermain dengan menggunakan 

media tutup botol warna dan 

menjelaskan cara penggunaan media 

tutup botol warna dalam berhitung 

penjumlahan tanpa teknik menyimpan. 

Dengan demikian tes hasil belajar siswa 

pada siklus I nilai rata-rata 70 dengan 

kriteria baik, setelah Siswa sanggat teliti 

dalam menghitung tutup botol warna 

maka pada siklus II tes Hasil belajar 

Mendapat nilai rata-rata 90 dengan 

kriteria Sangat Baik. Media yang 

menarik adalah cara untuk menarik 

perhatian dan mengembangkan 

kemampuan berhitung penjumlahan 

siswa. Kehadiran media tutup botol 

warna ini diharapkan mampu 

mengembangkan potensi anak secara 

optimal dan menjadikan proses belajar 

mengajar menjadi lebih optimal.  

Berdasarkan grafik perkembangan 

siswa tunagrahita ringan per individu 

membuktikan bahwa adanya 
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peningkatan kemampuan pada masing-

masing anak dengan menggunakan 

media tutup botol warna dalam 

menghitung penjumlahan sederhana 

dengan cara bersusun pendek tanpa 

teknik menyimpan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Skor pada aktifitas guru pada 

siklus I ini adalah 68 dengan kriteria 

cukup, setelah guru membuat siswa 

antusias dan memperhatikan siswa pada 

saat mengajak siswa menghitung tutup 

botol warna, maka pada siklus II 

mendapat nilai 97,3 dengan kriteria 

sangat baik. Skor aktivitas siswa pada 

siklus I adalah 70 dengan kriteria baik, 

setelah siswa mulai tidak terburu-buru 

dalam menghitung tutup botol warna 

maka pada siklus II mendapat skor 97,5 

dengan kriteria Sangat Baik. Tes hasil 

belajar siswa pada siklus I nilai rata-rata 

70 dengan kriteria baik, setelah Siswa 

sanggat teliti dalam menghitung tutup 

botol warna maka pada siklus II tes Hasil 

belajar Mendapat nilai rata-rata 90 

dengan kriteria Sangat Baik. Hal ini 

berarti media permainan tutup botol 

warna dapat meningkatkan kemampuan 

penjumlahan sederhana bagi siswa 

tunagrahita ringan di kelas 2 di SLBN 2 

Palangka Raya. 

Adapun saran untuk guru agar 

dapat menggunakan media tutup botol 

warna dalam penjumlahan sederhana 

bagi anak tunagrahita ringan maupun 

anak berkebutuhan khusus lainnya, 

karena dengan menggunakan media 

konkrit dalam pembelajaran materi 

matematika terutama tentang materi 

penjumlahan akan memudahkan guru 

untuk mengajarkan materi tentang 

penjumlahan terutama penjumlahan 

bersusun pendek dengan teknik satu kali 

menyimpan.  
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