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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan 

rahmat-Nya sehingga buku ini bisa hadir di tengah-tengah 

pembaca. Semoga bisa menambah khazanah keilmuan dan 

menambah wawasan bagi para pembaca terutama bagi para 

pendidik maupun orang tua yang memiliki anak tunagrahita  

Berbicara tentang anak tunagrahita tidak terlepas dari 

pembembahasan tentang jiwa. Jiwa manusia dibedakan 

menjadi dua aspek, yakni aspek kemampuan (ability) dan 

aspek kepribadian (personality). Aspek kemampuan meliputi 

prestasi belajar, inteligensi, dan bakat. Sedangkan aspek 

kepribadian meliputi watak, sifat, penyesuaian diri, minat, 

emosi, sikap dan motivasi. Gagasan tersebut memberikan 

gambaran kesan tentang apa yang dipikirkan, dirasakan dan 
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diperbuat yang terungkap melalui perilaku. Semuanya dapat 

disalurkan melalui pendidikan. 
Buku ini merupakan hasil penelitian yang memberikan 

solusi alternatif bagi para guru/pendidik/Pembina pada 

Sekolah Luar Biasa dalam membimbing siswa Tunagrahita 

yang ada di sekolah dan atau bagi orang tua sehingga 

semua kompetensi yang harus dimiliki oleh anak pada 

umumnya  bisa dinikmati dan dimiliki oleh mereka. .  

Buku ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik saran 

yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan untuk 

kesempurnaan di waktu yang akan datang. 

  
Penerbit 
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Bagian 1 

PENDAHULUAN 

 

Anak tunagrahita memiliki definisi operasional yang 

variatif dikalangan para ahli namun demikian, disimpulkan 

bahwa anak tunagrahitam merupakan anak yang mengalami 

hambatan dan keterbelakangan mental, intelektual di bawah 

rata-rata. Anak tunagrahita memiliki problem belajar 

disebabkan adanya hambatan perkembangan intelegensi, 

mental, emosi, social dan fisik sehingga mengalami kesulitan 

dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun social 

dan karenanya memrlukan layanan pendidikan yang khusus. 

Berbicara tentang anak tunagrahita tidak terlepas dari 

pembembahasan tentang jiwa. Jiwa manusia dibedakan 

menjadi dua aspek, yakni aspek kemampuan (ability) dan 

aspek kepribadian (personality). Aspek kemampuan meliputi 
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prestasi belajar, inteligensi, dan bakat. Sedangkan aspek 

kepribadian meliputi watak, sifat, penyesuaian diri, minat, 

emosi, sikap dan motivasi. Gagasan tersebut memberikan 

gambaran kesan tentang apa yang dipikirkan, dirasakan dan 

diperbuat yang terungkap melalui perilaku. Semuanya dapat 

disalurkan melalui pendidikan.  

Anak merupakan harapan orang tua disematkan, bagi 

sebuah komunitas sangat besar yang bernama Negara, 

anak juga merupakan harapan, dan lebih dari itu anak 

adalah penerus, penjaga, dan pemimpin masa depan 

bangsa. Karenanya pula Negara mengiginkan anak-anak 

yang sehat jasmani dan rohani. Namun, adakalanya 

harapan-harapan ini ternyata tidaklah sesuai dengan 

kenyataan yang harus diterima. Anak lahir atau tumbuh 

dengan kondisi dan kemampuan yang berbeda dengan anak 

kebanyakan, dalam arti memiliki keterbatasan. Keterbatasan 

disini maksudnya adalah anak-anak yang memiliki 

kebutuhan khusus yang berbeda dengan anak-anak normal. 

Anak-anak dengan masalah pendengaran, masalah 

penglihatan, ataupun berbagai kecacatan yang kelihatan 

jelas biasanya dikenali dikenali dan didiagnosis sebelum 

mereka masuk kelingkungan sekolah. Sementara kecacatan 

yang kurang terlihat, seperti masalah dalam pembelajaran, 

masalah berbahasa dan penuturan, masalah emosi attention 
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deficit disorder atau cacat mental ringan, biasanya dapat 

dikenali oleh pihak sekolah.  

Dalam Al-Quran, konsep tentang anak kebutuhan 

khusu (ABK tuna grahita) berulang kali dideskripsikan, 

misalnya surah al-fath ayat 17 bisa dipahami bahwa pada 

prinsip al-quran tidak mendiskriminasi difabel tetapi malah 

memberikan perlakuan khusus terhadap orang yang secara 

fisik terbatas, mereka memiliki lahan ibadah serta kontribusi 

aktivitas social yang luas serta dapat memberikan manfaat 

terhadap sesama manusia. Ayat ini juga menjadi indicator 

penghargaan islam terhadap kelompok yang memiliki 

keterbatasan fisik, me;ainkan banyak factor lain yang trurt 

menentukan. Oleh karena itu, tidak ada pijakan teologis 

maupun normative dalam islam untuk mentolerir tindakan 

diskriminasi terhadap siapapun, termasuk para penyandang 

difabel. Dalam bahasa al-quraan  ketakwaan yang menjadi 

tolak ukur kemuliaan seseorang, lepas dari status social, 

kesempurnaan fisik, warna kulit, ras serta kebangsaan 

seseorang. Ayat tersebut diatas memberi legitimasi akan 

prinsip kesetaraan yang diajarkan islam, untuk menjauhkan 

dari system kelas atau strata social lainnyaa. 

Mayoritas masyarakat menganggap kecacatan 

seorang anak adalah sebagai penghambat untuk melakukan 

sesuatu. Begitupula sekolah luar biasa (SLB) jumlahnya 
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masih terbatas, seperti kita temukan bahwa SLB masih 

terpusat dikabupaten dan kota sehingga tidak bias 

menjangkau anak didik yang dari pelosok sehingga disabikli 

belum mendapatkan pelayanan secara menyeluruh. 

Tujuan adanya sekolah luar biasa dapat memberikan 

bantuan kepada anaak didik yang menyandang kecacatan 

fisik ataupun psikis agar mampu berkembanag baik aspek 

perilaku, pengetahuan dan keterampilan sebagai individual 

maupun anggota suaatu masyarakat dalam melaksanakan 

interaksi social, budaya dan lingkungan sekitar dan 

mengembangkan diri dalam pendidikan lanjut dan dunia 

kerja. Sejumlah penelitian tentang anak berkebutuhan 

khusus (anak tunagrahita) menunjukkan bahwa kelemahan 

yang terjadi dalam pendidikan anak tunagrahitaa selama ini 

karena belium sesuai antara layanan pendidikan dan 

kebutuhan anak tungrahita secara individual. Anak 

berkebutuhan khusus tunagrahita memiliki IQ dibawah rata-

rata normal dan kurang mampu dalam mengadaptasikan 

fase perkembangannya secara individu. Senanda dengan 

pendapat tersebut menjelaskan bahwa anak tunagrahita 

mengalami kelainan atau terganggu fisik, mental 

intelektualnya, social atau emosional dibandingkan dengan 

anak-anak lain seusiannya sehingga memerlukan pelayanan 

khusus. 
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Akan tetapi satu model pembelajaraan yang efektif 

dapat mengembangkan anak tunagrahita mencapai 

perkembangan yang optimum meningkatkan motivasi 

belajar anak, tumbuh rasa percaya diri, pembelajaran 

menjadi lebih menyenangkan bagi anak tunagrahita. Untuk  

maksud tersebut penelitian ini bertujuan menemukan model 

pembelajaran efektif bagi anak tunagrahita. Adapun siswa 

dalam hal ini adalah siswa SLBN kelas 8. Karena pada level 

ini terjadi transisi pembelajaran matematik setelah lulus dari 

SD menuju tinggat SLTP.  
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Bagian 2 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Hakekat Model pembelajaran 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir 

yang di sajikan secara khas oleh gurul. 

Model pembelajaran yang digunakan oleh guru 

sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran 

adalah sebagai berikut : 

a. Model pembelajaran kontekstual adalah konsep 

pembelajaranya yang mendorong guru untuk 

menghubungkan antara materi yang di ajarkan dan 

situasi dunia nyata siswa  

b. Model pembelajaran kooperatif beranjak dari dasar 

pemikiran getting better together yang menekankan 
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pada pemberian kesempatan belajar yang lebih 

luas dan suasana kondusif kepada siswa untuk 

memperoleh dan mengembangkan, 

pengetahuan,sikap, nila, keterampilan-

keterampilan sosial yang bermanfaat bagi 

kehidupan di masyarakat. 

c. Model inquri training untuk model ini, terdapat tiga  

prinsip  kunci ,yaitu pengetahuan bersifat tentatif, 

manusia memiliki sifat ingin tahu yang secara ilmiah 

dan manusia mengembangkan individualitiy secara 

mandiri. Prinsip pertama menghendaki proses 

penelitian secara berkelanjutan, prinsip kedua 

mengidentifikasikan pentingkan siswa melakukian 

eksplorasi, dan yang ketiga kemandirian, akan 

bermuara pada pengenalan jati diri dan sikap ilmiah. 

d. Model  problem solving adalah upaya individu atau 

kelompok untuk menemukan jawaban berdasarkan 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan yang 

telah dimilikin sebelumnya dalam rangka memenuhi 

tuntutan situasi yang tak lumrah. 

e. Model  problem-based instruction adalah model 

pembelajaran yang dilandaskan paham 

kontruktivistik yang mengakomodasi keterlibatan 
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siswa dalam belajar dan pemecahan masalah 

otentik  

f. Model pembelajaran perubahan konseptual 

merupakan pengetahuan yang telah dimiliki oleh 

seseorang sesungguhnya berasal dari 

pengetahuan yang secara spontan diperoleh dari 

interaksinya dengan lingkungan. Sementara 

pengetahuan baru dapat bersumber dari intervensi 

disekolah keduannya bisa konflik, kongruen, atau 

masing-masing berdiri sendiri. Dalam kondisi konflik 

kongnitif, siswa dihadapkan pada tiga pilihan yaitu: 

(1) mempertahankan intuisinya semula, (2) merefisi 

sebagian intusinya melalui proses asimilasi, dan (3) 

merubah pandangannya yang bersifat intuisi 

tersebut dan mengkomodasikan pengetahuan baru. 

Perubahan konseptual terjadi ketika siswa 

memutuskan pada pilihan yang ketiga. Agar terjadi 

proses perubahan konseptual, belajar melibatkan 

pembangkitan dan restrukturisasi konsepsi-

konsepsi yang dibawa oleh siswa sebelum 

pembelajaran.  

g. Model group investigation adalah bermula 

perpsektif filosofis terhadap konsep belajar. Untuk 
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dapat belajar, seseorang harus memiliki pasangan 

atau tema. 

h. Model pembelajaran tematik adalah pembelajaran 

berdasarkan tema untuk mempelajari suatu materi 

guna mencapai kompetensi tertentu. Tema adalah 

suatu bidang yang luas, yang menjadi focus 

pembahasan dalam pembelajaran. Topik adalah 

bagian dari tema/subtema. 

i. Model reciprocal learning  adalah suatu model 

pembelajaran yang menekankan  kemampuan 

membaca. 

j. Model advance organize, factor tunggal yang 

snagat penting dalasm proses mengajar belajar 

adalah apa yang telah diketahui oleh siswa berupa 

materi pelajaran yang telah di pelajarinnya. Apa 

yang telah dipelajari siswa dapat dimanfaatkan dan 

dijadikan sebagai titik tolak dalam 

mengkomunikasikan informasi atau ide baru dalam 

kegiatan pembelajaran, hal ini dimaksdukan agar 

siswa dapat melihat ketyerkaitan antara materi 

pelajaran yang telah dipelajari dengan informasoi 

atau ide baru. Namun sering terjadi siswa tidak 

mampu melakukannya. Dalam kegiatan seperti 

inilah sangat diperlukan adanya alat penghubung 



 
 

10 

yang dapat menjabatani informasi atau ide baru 

dengan materi pelajaran yang telah diterima oleh 

siswa. Alat penghubung yang dimaksud dalam teori 

belajar bermaknanya adalah “advance organizer”.  

2. Pembelajaran efektif  
a. Pengertian Pembelajaran efektif  

Pembelajaran efektif adalah kegiatan 

pembelajaran yang secara terencana membantu siswa 

mencapai dua tujuan utama, yakni, mencapai tujuan 

pembelajaran secara optimal dan sekaligus 

mengondisikan siswa produksi dalam menghasilkan 

gagasan-gagasan. Pencapaian tujuan pembelajaran 

secara optimal merujuk kepada suatu keadaan yang 

ditandai oleh tercapaiannya secara maksimal 

indicator-indikator. 

b. Indicator pembelajaran efektif  
Pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila 

memenuhi beberapa indicator dibawah ini:  

1) Kesiapan subjek belajar dalam artian telah memiliki 

dan berada dalam suasana psikologi yang mantap 

dan tidak dalam keadaan labil atau kurang 

menentu  

2) Bahan yang akan dipelajari benar-benar 

mempunyai tingkatan yang diutamakan pada saat 
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itu sehingga kepadanya tertuju segala perhatian 

atau konsentrasi  

3) Alat bantu yang memadai tersedai guna 

terjadinya proses belajar secara normal terutama 

aspek lingkungan belajar yang bila perlu 

menekan semaksimal mungkin adanya 

gangguan yang akan memecah perhatian subjek 

belajar  

4) Pengguna waktu bekajar yang efisien dalam 

artian hasil yang ingin dicapai secara terukur 

dapat dibandingkan dengan jumlah waktu yang 

dihabiskan untuk itu 

5) Tinggkat kepuasan jiwa didalam menghadapi 

perubahan yang cukup berarti sebagai salah satu 

hasil belajar sesuai secara kualitatif didapatkan 

dari proses tersebut. 

6) Berusaha mengendalikan apapun masalah yang 

tersisa pada pihak peserta di didik dalam proses 

pembelajaran. 

7) Memberikan solusi terhadap masalah belajar 

yang dihadapi oleh setiap peserta didik  

8) Terciptanya hubungan timbal balik yang 

harmonis yakni hubungan personal yang akrap 

tetapi sangat demokratis  
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9) Menjauahkan secara terhadap kemungkinan 

adanya konflik antara guru dengan peserta didik  

10) Mempertahankan kekuatan motivasi belajar para 

peserta didik, berdasarkan suatu pandangan dan 

paradigma baru dalam pengajaran.  

c. Macam-macam Pembelajaran Efektif  
Berikut empat model pembelajaran efektif yakni: 

1) Pembelajaran berbasis masalah (problem 
based learning) 

Pembelajaran berbasis masalah (problem 

basesd learning) adalah suiatu model yang 

menggunakan masalah dari dunia nyata. Dunia 

empiris harus dipandang sebagai suatu konteks 

bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis. 

Keterlatihan pelajar untuk kritis akan membentuk 

dirinya menjadi terampil Dalam pemecahan 

masalah. Ia juga akan untuk memperoleh 

pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi 

pelajaran 

Pengajaran berbasis masalah AI?? Digunakan 

untuk merangsang berpikir tingkat tinggi, termasuk 

didalamnya belajar bagaimana. Pengajaran 

berbasis masalah, menurut Ibrahim dan Nur (2002) 

dikenal dengan nama lain seperti projek-based 
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teacing (pembelajaran berbasis projek), 

experience-basid education (pendidikan 

berdasarkan pengalaman), authentic learning 

(pembelajaran autentice), dan antcored instruction 

(pembelajar berakar pada kehidupan nyata).  

Peranan guru dalam pembelajaran berbasis 

masalah adalah menyajikan masalah mengajukan 

pertanyaan dan memfasilitasi penyelidikan dan 

dialog.  

Lebih jelas langkah-langkah PBL sebagai 

berikut: 

a. Guru menjelaskan kompetensi yang ingin 

dicapai dan menyebutkan sarana atau alat 

pendukung yang dibutuhkan. Memotivasi siswa 

untuk terlibat aktifitas pemecahan masalah yang 

dipilih.  

b. Guru membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut 

(mentapkan topik, tugas, dan jadwal)  

c. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai. Eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah.  
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d. Guru membantu siswa dalam merencanakan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan 

dan membantu mereka berbagi tugas dengan 

temannya. 

e. Guru membantu siswa untuk melakukan  refleksi 

atau evaluasi terhadap eksperimen mereka dan 

proses-proses yang mereka gunakan.  

 
2) Model Student Achievement Division (STAD) 

 Model Student Achievement Division (Tim 

Siswa Kelompok Prestasi) adalah salah satu 

model pembelajaran kooperatif. Model ini 

dikembangkan pleh Robert Slavin dan kawan-

kawannya. Metode ini merupakan metode yang 

paling sederhana dalam pembelajaran kooperatif. 

Para guru menggunakan pembelajaran STAD 

untuk mengajarkan informasi akademik baru 

kepada siswa setiap minggu, baik melalui 

penyajian verbal maupun tertulis. 

 Para siswa didalam kelas dibagi menjadi 

beberapa kelompok yang bersifat heterogen (baik 

jenis kelamin, ras, etrik, maupun potensi 

akademik/kemampuannya). Tiap anggota 

kelompok menggunakan lembar kerja akademik 
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dan kemudian salimng membantu untuk 

menguasai bahan ajar melalui tanya jawab atau 

diskusi antar sesama anggota kelompok. 

 Secara periosik. Dilakukan oleh guru untuk 

mengetahui tingkat penguasan mereka (baik 

individual maupun kelompok) terhadap bahan 

akademik yang telah dipelajari. Setiap siswa atau 

tim diberi skor atas penguasaannya terhadap 

bahan ajar, dan kepada siswa secara individual 

atau tim yang meraih prestasi tinggi atau 

memperoleh skor sempurna diberi reinforcement. 

 

Lebih jelas langkah-langkah STAD sebagai 

berikut: 

Tim siswa kelompok prestasi (Slavin 1995). 

Langkah-langkah : 

a. membentuk kelompok yang anggotanya terdiri 

dari 4 orang secara heterogen (campuran 

menurut prestasi, jenis kelamin) 

b. guru menyajikan pelajaran 

c. guru memberikan tugas kepada kelompok 

untuk dikerjakan oleh anggota kelompok. 

Anggotanya yang sudah mengerti dapat 
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menjelaskan pada anggota lainnya sampai 

semua anggota dalam kelompok itu mengerti. 

d. Guru memberikan kuis/pertanyaan kepada 

seluruh siswa. Pada saat menjawab tidak 

boleh saling membantu 

e. Memberi evaluasi 

f. Kesimpulan 

 

3) Model Jigsaw (Model Tim Ahli) 
 Model Jigsaw dikembangkan oleh Eliot Aronson 

dan kawan-kawannya dan kemudian diadaptasi 

oleh Slavin dan kawan-kawannya. Seperti hal nya 

pada model STAD, pada model Jigsaw pun, kelas 

dibagi menjadi beberapa kelompok/tim a 4-5 orang 

anggotanya yang bersifat heterogen. Bahkan 

akademik disajikan kepada siswa dalam bentuk 

teks dan tiap siswa diberi tanggung jawab untuk 

mempelajari satu bagian dari bahan akademik 

tersebut. 

 Para anggota dari berbagai kelompok/tim yang 

berbeda memiliki tanggung jawab untuk 

mempelajari satu bagian bahan akademik yang 

sama dan selanjutnya berkumpul untuk saling 

membantu mengkaji bahan tersebut. Kelompok 
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siswa yang dimaksud disebut ai??? Kelompok 

pakar (expert group)ai???. Sesudah kelompok 

pakar berdiskusi dan menyelesaikan tugas, maka 

anggota dari kelompok pakar ini kembali ke 

kelompok semula (home teams) untuk mengajar 

(membuat mengerti) anggota lain dalam kelompok 

semula tersebut 

 

4) Model Group Investigation (GI) 
 Dasar-dasar metode group investigation 

(investigasi kelompok) dirancang oleh Herbert 

Thelen, selanjutnya dikembangkan oleh Sharan 

dan kawan-kawannya. Dibidangkan dengan model 

STAD dan Jigsaw, group investigation merupakan 

model pembelajaran yang lebih kompleks dan 

paling sulit dilaksanakan dalam pembelajaran 

kooperatif. 

 Pada model group investigation, sejak 

awal siswa dilibatkan mulai dari tahap perencanaan 

baik dalam menentukan topik maupun cara untuk 

mempelajarinnya melalui investigasi. Dalam 

pelaksanaannya, memperrsyaratkan para siswa 

untuk memiliki kemampuan dalam keterampilan 

proses kelompok. 
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 Pengelompokkan siswa ke dalam 

kelompok-kelompok kecil a 5-6 orang dapat bersifat 

heterogen dan dapat juga didasarkan pada 

kesenagan berteman atau kesamaan minat. Para 

siswa memilih topik yang ingin dipelajari, 

mengikuti/melakukan investigasi mendalam 

terhadap berbagai subtopik yang telah dipilih, 

kemudian menyiapkan dan menyajikan suatu 

laporan di depan kelas secara keseluruhan. 

 

Adapun deskripsi mengenai langkah-langkah 

metode investigasi kelompok dapat dikemukakan 

sebagai berikut: 

1) seleksi topik  

parasiswa memilih berbagai subtopik dalam 

suatu wilayah masalah umum yang biasanya 

digambarkan lebih dahulu oleh guru. Para siswa 

selanjutnya diorganisasikan menjadi kelompok-

kelompok yang beriorientasi pada tugas (taks 

oriented groups) yang beranggotakan 2 hingga 6 

orang. Komposisi kelompok heterogen baik 

dalam jenis kelamin, etnik maupun kemampuan 

akademik. 
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2) merencanakan kerjasama 

parasiswa beserta guru merencanakan 

berbagai prosedur belajar khusus, tugas dan 

tujuan umum yang konsisten dengan berbagai 

topik dan subtopik yang telah dipilih dari langkah 

a) di atas. 

3) Implementasi 

Parasiswa melaksanakan rencana yang 

telah dirumuskan pada langkah b). Pembelajaran 

harus melibatkan berbagai aktivitas dan 

keterampilan dengan variasi yang luas dan 

mendorong para siswa untuk menggunakan 

berbagai sumber baik yang terdapat di dalam 

maupun di luar sekolah. Guru secara terus-

menerus mengikuti kemajuan di luar sekolah. 

Guru secara terus-menerus mengikuti tiap 

kelompok-dan memberikan bantuan jika 

diperlukan. 

4) Analisis dan Sintesis 

Parasiswa menganalisis dan mensitensis 

berbagai informasi yang dperoleh padaa langkah 

c) dan merencanakan agar dapat diringkaskan 

dalam suatu penyajian yang menarik di depan 

kelas. 
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5) Penyajian hasil akhir 

Semua kelompok menyajikan suatu 

presentasi yang menarik dari berbagai topik yang 

telah dipelajari agar semua siswa dalam kelas 

saling terlibat dan mencapai suatu perspektif 

yang luas mengenai topik tersebut, presentasi 

kelompok dikoordinir oleh guru. 

6) Evaluasi 

Guru beserta siswa melakukan evaluasi 

mengenai kontribusi tiap kelompok terhadap 

pekerjaan kelas sebagai suatu keseluruhan. 

Evaluasi dapat mencakup tiap siswa secara 

inndividual atau kelompok, atau keduanya. 

 

B. Pembelajaran Matematika 
a. Pengertian Pembelajaran 

 pembelajaran atau pengajaran adalah upaya untuk 

membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini  secara implisit 

dalam pengajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, 

mengembangkan metode untuk mencapai hasil pengajaran 

yang diinginkan. 

 Pengertian belajar sudah banyak dikemukakan oleh 

para ahli psikologi termasuk ahli psikologi pendidikan. 

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan 



 
 

21 

suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dallam 

memenuhi kebutuhan hidupnya, perubahan-peruban 

tersebut akan nyata dallam seluruh aspek tingkah laku. 

Pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai berikut: 

“Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebaagai hasil pengamatannya 

senddiri dalam interaksi dengan lingkungannya.” 

 Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak 

sekali, baik sifat maupun jenisnya karena itu sudah  tentu 

tidak setiap perubahan dalam dari seseorang merupakan 

perubahan dalam arti belajar. Demikian pula perubahan 

tingkah laku seseorang yang berada dalam keadaan mabuk, 

perubahan yang terjadi dalam aspek-aspek kematangan, 

pertumbuhan, dan perkemabang tiddak termasuk 

perubahan dalam pengertian belajar. 

 Belajar bukan menghafal dan bukan pula mengingat, 

belajar adalah proses yang aktif, proses mereaksi terhadap 

semua situasi yang ada di sekitar individual. Belajar adalah 

proses yang diarahkan kepada tujuan, proses berbuat 

melalui berbagai pengalaman, belajar adalah proses 

melihat, mengamati, meemahami sesuatu. Inilah hakikat 

belajar sebagai inti proses pengajaran. 
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 Tujuan dari pembelajaran, menurut Robert M.Ggne 

mengelompokkan kondisi-kondisi belajar ( sistem 

lingkungan belajar) sesuai dengan tujuan-tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. Gagne mengemukakan 

delapan macam, yang kemudian disederhanakan menjadi 

lima macam kemampuan manusia yang merupakan hasil 

belajar sehingga lima macam kemampuan hasil 

pembelajaran adalah 

1) keterampilan intelektual (yang merupaka hasil belajar 

terpenting dari sistem lingkungan skolastik). 

2) Strategi kognitif, mengatur “cara belajar” dan bergfikir 

seseorang di dalam arti seluas-luasnya, termasuk 

kemampuan memecahkan masalah. 

3) Informasi verbal, pengetahuan dalam arti informasi dan 

fakta kemampuan ini umumnya dikenal dan tidak jarang. 

4) Keterampilan motorik yang diperoleh di sekolah, antara 

lain keterampilan menulis, mengetik, menggunakan 

jangka, dan sebagiannya. 

5) Sikap dan nilai, berhubungan dengan arah serta 

intensitas emosional yang dimiliki seseorang, 

sebagaiman dapat disimpulkan dari kecenderungannya 

bertingkah-laku terhadap orang, barang, atau kejadian. 

 Jika dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adallah suatu upaya untuk mempelajarkan siswa 
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dengan tujuan siswa mendapatkan pengetahuan baru 

tentang materi pelajarannya, sehingga siswa mampu 

untuk merubah diri kearah yang lebih baik. 

 

b. Pengertian Matematika 
 Apa sebenarnya matematika itu ? pada saat 

berbicara tentang matematika, yang terbayang dalam 

pikiran kita selalu tentang “bilangan”,”angka”,”simbol-

simbol”, atau “perhitungan”, pakar yang sangat 

tertarikdengan perilaku bilangan, melihat matematika 

dari sudut bilangan. Pakar lain lebih mencurahkan 

perhatian kepada struktur-struktur, dengan melihat 

matematika dari sudut pandang struktur-strukturnya. 

Pakar lain lebih tertarik pada pola pikir atau 

sistematika, maka ia melihat matematika dari sudut 

pandang sistematiknya. 

 Istilah matematika berasal dari kata yunani 

“mathein”atau “mathanein” yang artinya “mempelajari”, 

dalam proses belajar matematika juga terjaddi proses 

berfikir, sebab orang dikatakan berfikir apabila orang 

itu melakukan kegiatan mental, dan orang yang belajar 

matematika mesti melakukan kegiatan mental. 

 Definisi atau pengertian tentang matematika 

yaitu : 
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1) matematika adalah cabang ilmu pengetahuan yang 

eksaak dan terorganisasi secara sistematik 

2) matematika adalah pengetahuan tentang bilangan 

dan kalkulasinya 

3) matematika adalah pengetahuan tentang penalaran 

logis dan berhubungan dengan bilangan 

4) matematika adallah pengetahuan tentang fakta-

fakta kuantitatif dan masalah tentang ruang dan 

bentuk. 

5) Matematika adalah pengetahuan tentang  struktur-

struktur yang logis 

6) Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-

aturan yang ketat. 

 Sasaran matematika lebih titik beratkan ke struktur 

sebab sasaran terhadap bilangan dan ruang tidak banyak 

artinya lagi dalam matematika. Kenyataan yang lebih utama 

ialah hubungan-hubungan antara sasaran-sasaran itu dan 

aturan-aturan yang menetapkan langkah-langkah 

operasinya. Ini mengandung arti bajhwa matematika sebagai 

ilmu mengenai struktur akan mencakup tentang hubungan 

pola maupun bentuk. Dapat dikatakaan pula, matematika 

berkenan dengan ide-ide (gagasan-gagasan), struktur-

struktur dan hubungan-hubungannya yang diatur secara 

logik sehingga matematika itu berkaitan dengan konsep-
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konsep abstrak. Suatu kebenaran matematika 

dikembangkan berdasarkan atas alasan logik dengan 

menggunakan pembuktian deduktif. 

 Dapat disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu 

yang berasal dari yunani yang dapat melatih siswa untuk 

berfikir kritis dan bersifat deduktif, dimana siswa mampu 

untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. 

 

3. Pengertian Pembelajaran Matematika 
  pengertian pengajaran dan matematika yang 

sudah dibahas pada poin-poin di atas dapat kita 

rumuskan pengertian dari pembelajaran matematika. 

Pembelajaran matematika adalah suatu proses belajara-

mengajar matematika yang ditandai dengan perubahan 

pengetahuan, dan pemahaman tentang matematika. 

  Pembelajaran matematika diberikan untuk 

membekali peserta didik dengan kemampuan berfikir 

yang logis, analitis, kritis, sistematis dan kreatif serta 

kemampuan untuk bekerjasama. Dengan kemampuan 

siswa bersifat kreatif maka dengan sendirinya siswa 

dapat menciptakan konsep matematika. 
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C. Hakekat Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita 
 a. Anak Berkebutuhan Khusus 

  anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah  anak 

yang dalam proses pertumbuhan atau perkemabangan 

secara signifikan (bermakna) mengalami kelaianan atau 

penyimpangan (fisik, mental-intelektual, sosial, emosional) 

dibandingkan dengan anak-anak lain sesuainya sehingga 

mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. 

  Dr. Bandi delphie menerangkan anak 

berkebutuhan khusus (ABK) yang dimaksud disini adalah 

istilah lain untuk menggantikan kata “Anak Luar Biasa (ALB)” 

yang menandakan adanya kelainan khusus. Anak 

berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang 

berbeda antara satu dan lainnya. Anaka-anak luar biasa 

adalah sebutan yang diberikan  pada anak-anak yang 

memerlukan kebutuhan khusus. Mereka juga terkadang 

disebut sebagai anak-anak yang kekurangan atau anak-

anak cacat. Istilah anak-anak yang jarang digunakan pada 

masa kini dibandingkan pada masa lalu karena istilah 

tersebut terlalu sensitif untuk aanak-anak luar biasa. 

 Negara indonesia, anak berkebutuhan khusus yang 

mempunyai gangguan perkembangan dan telah diberikan 

layanan antara lain sebagai berikut: 
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a. anak yang mengalami hendaya (inpairment) 

penglihatan (tunanetra), khususnya anak buta (totally 

blind), tidak dapat menggunakan indera 

penglihatannya untuk menmgetahui segala kegiatan 

belajar maupun kehidupan sehari-hari. 

b. Anak dengan hendaknya pendengaran dan bicara 

(tunarungu wicara), pada umumnya mereka 

mempunyai mereka mempuanyai hambatan 

pendengaran dan kesulitan melakukan komunikasi 

secara lisan dengan orang lain. 

c. Anak dengan hendaknya perkembangan kemampuan 

(tunagrahita), memiliki problema belajar yang 

desebabkam adanya hambatan perkembangan 

intelegensi, mental, emosi, sosial, dan fisik. 

d. Anak dengan hendaya kondisi fisik dan motorik 

(tunadaksa). Secara medis dinyatakan bahwa mereka 

mengalami kelainan pada tulang, persendian, dan 

saraf penggerak otot-otot tubuhnya. 

e. Anak dengan hendaya perilaku maladjustment. Anak 

yang berprilaku maladjustment sering disebut dengan 

anak tunalaras.karakteristik yang menonjol antara lain 

sering membuat keonaran secara berlebihan, dan 

bertendensi ke arah perilaku kriminal. 
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f. Anak dengan Hendayaautism (autistic children). Anak 

austik menunjukkan yang mencolok dibanding dengan 

anak-anak pasda umumnya. 

g. Anak dengan hendaya hiperaktif (attention deficit 

disorder with hyperactive). Hyperactive bukan 

merupakan penyakit tetapi suatu gejala atau 

symptoms. 

h. Anak dengan hendaya belajar (learning disability atau 

specific learning disability). Istilah specific learning 

disability ditunjukkan pada siswa yang mempunyai 

prestasi rendah dalam bidang akademik tertentu, 

seperti mambaca, menulis, dan kemampuan 

matematika. Dalam bidang kognitif, umumnya mereka 

kurang mampu mengadopsi proses informasi yang 

datangpada dirinya melalui penglihatan, pendengaran, 

maupun persepsi tubuh, perkembangan emosi dan 

sosial  sangat memerlukan perhatian, antara lain 

konsep diri, daya berpikir, kemampuan sosial, 

kepercayaan diri, kurang menaruh perhatian, sulit 

bergaul, dan sulit memperoleh teman. 

i. Anak dengan hendaya kelainana perkembangan 

ganda (multihandicapped and developmrntallydisabled 

children). Mereka sering disebut dengan istilah 

tunaganda yang mempunyai kelainan perkembangan 
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mencakup hambatan-hambatan perkembangan 

neurologis. 

j. Anak berbakat, adalah anak yang memiliki 

kemampuan dan kecerdasan luar biasa dapat dilihat 

secara konservatif yaitu anak yang memiliki skor IQ 

diatas anak normal, secara umum dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu (1) skor IQ 

antara 130-144 gifed, (2) skor IQ 145-159 highly gifted, 

dan (3) skor IQ < 160 profoundly gifted. Sedang 

menurut pendekatan yang lebih inklusif, yang 

dimaksud anak berbakat adalah mereka yang tidak 

hanya memiliki kemampuan kreativitas, sosial-

emosional dan motivasi (gifted) dan memiliki 

keunggulan dalam satu atau lebih bidang keahlian 

tertentu misalnya dalam musik, sastra, olahraga dan 

sebagainya (talented) sehingga mereka memerlukan 

layanan khusus dalam pendidikan.  

 

b. Pengertian ABK Tunagrahita 
 anak  tunagrahita adalah anak yang memiliki problem 

belajar yang disebabkan adanya hambatan perkembangan 

intelegensi, mental, emosi, sosial, dan fisik. Dikatakan 

tunagrahita jika ia memiliki tingkat kecerdasan yang 

sedemikian rendahnya (di bawah normal), sehingga untuk 
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meniti tegaskab perkembangannya memerlukan 

bantuan/layanan secara spesifik, termaksud dalam program 

pendidikannya. Sehingga dapat didefinisikan bahwa 

tunagrahita (retardasi mental) adalah anak yang secara 

nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan mental 

intelektual jauh dibawah rata-rata sedemikian rupa sehingga 

mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, 

komunikasi maupun sosial dan karenya memerlukan 

layanan pendidikan khusus. 

 Adapun karakteristik anak tunagrahita yang biasa 

terlihat adalah: 

a. Lamban dalam mempelajari hal-hal yang baru, 

mempunyai kesulitan dalam mempelajari pengetahuan 

abstrak atau yang berkaitan, dan selalu cepat lupa. 

b. Kesulitan dalam menggeneralisasi dan mempelajari hal-

hal yang baru. 

c. Kemampuan bicaranya sangat kurang bagi anak 

tunagrahita berat 

d. Cacat fisik dan perkembangan gerak, kebanyakan anak 

tunagrahita berat mempunyai keterlambatan dalam gerak 

fisik, ada yang tidak dapat berjalan, tidak berdiri atau 

bangun tanpa bantuan. Mereka lambat dalam 

mengerjakan tugas-tugas yang sederhana, sulit 

menjangkau sesuatu, dan mendongakkan kepala. 
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e. Kurang dalam kemampuan menolong diri sendiri, anak 

tunagrahita berat sangat sulit untuk mengurus diri sendiri. 

f. Tingkah laku dan interaksi yang tidak lazim. Anak  

tunagrahita ringan dapat bermain bersama dengan anak 

reguler, tetapi anak yang mempunyai tunagrahita berat 

tidak melakukan hal tersebut, dan tingkah laku kurang 

wajar yang terus menerus, misalnya: mengigit diri sendiri, 

membentur-benturkan kepala, dan lain-lain. 

 

c. Klasifikasi Anak Luar Biasa Tunagrahita 
 seorang dokter dalam mengklasifikasikan anak 

tunagrahita didasarkan pada tipe kalainan fisiknya, seperti 

tipe mongoloid, microcephhalon,cretinism, dan lain-lain. 

Seorang psikolog dalam mengklasifikasikan anak 

tunagrahita berdasarkan pada angka hasil tes kecerdasan, 

seperti IQ 0-25 dikategorikan debil atau moron. Dan 

penilaian tersebut dapat dikelompokkan menjadi: 

1) Anak Tunagrahita Mampu Didik 

Adalah anak tunagrahita yang tidak mampu mengikuti 

pada program sekolah biasa,tetapi ia masih memilki 

kemampuan yang dapat di kembangkan melalui 

pendidikan walaupun hasilnya tidak maksimal. 

Kemampuan yang dapat dikembangkan pada anak didik 

tunagrahita mampu dididik antara lain: 
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a) Membaca,menulis,mengeja,dan menghitung. 

b) Menyesuaikan diri dan tidak menggangtungkan diri 

pada orang lain. 

c) Keterampilan sederhana untuk kepentingan kerja di 

kemudian hari. 

2) Anak tunagrahita mampu latih (imbecil) 

Adalah anak tunagrahita yang memiliki kecerdasan 

sedemikian rendahnya sehingga tidak mungkin untuk 

mengikuti program yang di peruntukkan bagi anak 

tunagrahita mampu didik. Oleh karena itu,bebrapa 

kemampuan anak tunagrahita mampu latih dan perlu di 

perdayakan yaitu:  

a) Belajar mengurus diri sendiri,misalnya: 

mandi,makan,tidur,dan memakai pakaian sendiri.   

b) Belajar menyesuaikan diri di lingkungan rumah atau 

di sekitarnya. 

c) Mempelajari kegunaan ekonomi di rumah. 

3) Anak tunagrahita mampu rawat (idiot) 

Adaalah anak tunagrahita yang memiliki kecerdassan 

sangat rendah sehingga ia tidak mampu mengurus diri 

sendiri atau sosialisasi atau anak tunagrahita yang 

membutuhkan perawatan sepenuhnya sepanjang 

hidup,karena ia tidak mampu terus hidup tanpa 

bantuan orang lain. 
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d. Etioligi Anak Tunagrahita 

1) Menelaah sebab terjadinya ketunagrahitaan pada 

seseorang menurut kurun waktu terjadinya,yaitu 

dibawa sejak lahir (faktor endogen) dan faktor dari luar 

seperti penyakit atau keadaan lainnya (faktur 

eksogen). Krik berpendapat bahwa tunagrahitaan 

karena faktor endogen,yaitu faktor ketidak 

sempurnaan psikobiologis dalam memindahkan gen 

(heriditari transmission off psyco-biologikal 

insufficency). Sedangkan faktor eksogen,yaitu faktor 

yang terjadi akibat perubahan patologis dan 

perkembangan normal. 

 Sisi pertumbuhan dan perkembangan,penyebab 

ketunagrahitaan menurut Devenport dapat dirinci 

melalui jenjang berikut:  

1) Kelainan atau ketunaan yang timbul pada benih 

plasma. 

2) Kelainan atau ketunaan yang dihasilkan selama 

penyuburan telur. 

3) Ketunaan atau kelainan yang dikaitkan dengan 

implamantasi. 

4) Kelainban atau ketunaan yang timbul dalam embrio. 
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5) Kelainan atau ketunaan yang timbul akibat 

kelukaan pada saat lahir. 

6) Kelainan atau ketunaan yang timbul dalam janin. 

7) Kelainan atau ketunaan yang timbul pada masa 

bayi atau kanak-kanak. 

  Selain sebab-sebab di atas,Krik dan Johnson 

berpendapat bahwa ketunagrahitaan pun dapat 

terjadi karena: 

1) Radang otak 

2) Gangguan fisiplogis 

3) Faktor heriditas 

4) Pengaruh kebudayaan 

 Faktor etiologi biomedik sebagai penyebab 

ketunagrahitaan menurut Kenner,yaitu 6,4% 

akibat trauma lahir dan anoxia prenata,35,61% 

akibat faktor genetik,6,2% akibat penyakit infeksi 

prenatal,5,0% akibat infeksi otak stelah lahir,dan 

2,0% lainnya adalah lahir prematur. 

e.  Dampak Ketunagrahitaan 

 Hal-hal yang dianggap wajar oleh orang 

normal,barangkali di anggap sesuatu yang sangat 

mengherankan oleh anak tunagrahita. Semua ini 

terjadi karena keterbatasan fungsi kongnitif adalah 

kemampuan untuk memperoleh kemampuan. 
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Menurut Musenn,Conger,dan Rangan,kongnitif 

dalam prosesnya melalui bebrapa tahapan: 

1) Persepsi  

2) Ingatan 

3) Pengembangan ide 

4) Penilaian 

5) Penalaran 

 Pada anak tunagrahita,gangguan fungsi 

kongnitifnya terjadi pada kelemahan salah satu 

atau lebih dalam proses persepsi, ingatan, 

pengembangan ide, penilaian dan penalaran. Oleh 

karena itu,meskipun usia  kalender anak 

tunagrahita sama dengan anak normal,namun 

prestasi yang dirai berbeda dengan anak normal. 

Untuk mengetahui tingkat kecerdasan 

sesorang,secara umum biasanya di ukur memlalui 

tes intelegensi yang hasilnya di sebut dengan IQ 

yang dapat di bagi menjadi:  

1) Tunagrahita ringan biasanya memiliki IQ 70-55 

2) Tunagrahita sedang biasanya memilki IQ 55-40 

3) Tunagrahita berat biasanta memilki IQ 40-25 

4) Tunagrahita berat sekali biasanya memilki IQ 

<25 
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d. penyesuaian Sosial Anak Tunagrahita 
 menurut bratanat mengatakan bahwa: “Pada 

anak normal dalam melewati setiap perkembangan 

sosial dapat berjalan dengan seiring tingkat usianya. 

Namun, tidak demikian halnya dengan anak 

tunagrahita, mereka ketika usia 5-6 tahun belum 

mencapai kematangan untuk belajar di sekolah. 

 Sedangkan menurut stern berpendapat bahwa, 

kecerdasan merupakan indikasi kesanggupan 

seseorang untuk menyesuaikan dengan situasi-situasi 

yang baru. Sejalan dengan yang dikemukakan stern, 

Weshler pun pendapat bahwa kecerdasan merupakan 

kemampuan seseorang untuk bertindak secara 

terarah, berpikir secara rasional, serta menghadapi 

lingkungan secaraa efektif. 

 Jadi dapat disimpulkan, bahwa semakin efektif 

kesanggupan seseorang untuk melakukan 

penyesuaian diri secaraa mental terhadaap situasi dan 

kondisi yang baru di lingkungan maka semakin tinggi 

derajat kecerdasan yang dimilikinya. Hal ini 

dikarenakan melalui daya pikir yang dapat digunakan 

sebagai sarana untuk mencapai penyesuaian sosial 

secara tepat. 
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 Oleh karena itu, untuk membantu anak 

tunagrahita agar dapat mencapai penyesuaian sosial 

dengan baik, ada hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu: 

1) Kurikulum sekolah harus memperhatikan 

kebutuhan anak tunagrahita 

2) Kondisi lingkungan sekitar harus konduktif 

3) Pemenuhan kebutuhan dasar anak tunagrahita 

4) Bimbingan dan latihan kerja. 

 

e. Modifikasi Perillaku Anka Tunagrahita 
 Pada sadarnya paradigma yang digunakan 

sebagai dasar terapi perilaku berasal dari penelitian 

laboraturium. Namun demikian, tetap memperhatikan 

prinsip-prinsip psikologis untuk menghindari kesan 

bahwa terapi perilaku pada anak tunagrahita sangat 

mekanistik. 

 Jenis terapi lain yang dilakuakan untuk anak 

tunagrahitam, yaitu melalui bermain (kegiatan fisik 

atau psikis yang dilakuakan dengan tidak sungguh-

sungguhnya). 

 Beberapa nilai yang penting dari bermain bagi 

perkembangan anak tunagrahita, anatara lain 

sebagaimana berikut: 
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1) Pengembangan fungsi fisik, misalnya: pernapasan, 

pertukaran zat, perendarah darah, dan pencernaan 

makanan. 

2) Pengembangan senso motorik, artinya melalui 

bermain dapat melatih pengindraan (sensorik) 

sperti ketajaman penglihatan, pendengaran, 

perabaan. 

3) Pengembangan daya khayal, misalnya melalui 

bermain, anak tunagrahita diberikan kesempatan 

untuk mampu menghayati makna kebebasan untuk 

pengembangan daya khayal dan kreasinya.  

4) Pembina prilaku 

5) Pengembangan sosialisasi, yang terdiri dari 

berbagaai unsur misalnya unsur yang menarik dari 

kegiatan bermain dilihat dari pengembangan 

sosialisasinya. 

6) Pengembangan intelektual, melalui bermain, anak 

tunagrahita belajar mencerna sesuatu. 

 Beberapa model permainan yang menekankan 

pada pengembangan kecerdasan dan motorik 

halus yang cenderung bersifat individual, antara lain 

sebagai berikut: latihan menuangkan air, bermain 

pasir, bermain tanah liiat, latihan melipat, 

menempel, menggunting dan memotong. 
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D. Pengertian Sekolah Luar Biasa (SLB)  
 Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah sekolah yang di 

rancang khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus dari 

satu jenis kalainan. Pendidikan yang digunakan adalah 

pendidikan luar biasa untuk anak-anak berkebutuhan 

khusus. Pendidikan Luar Biasa adalah merupakan 

pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan 

dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelaianan 

fisik, emosional, mental sosial, tapi memiliki potensi 

kecerdasan dan bakaat istimewa. Selain itu pendidikan luar 

biasa juga berarti pembelajaran yang di rancang khususnya 

untuk memahami kebutuhan yang unik dari anak kelainan 

fisik. Pendidikan luar biasa akan sesuai apabila kebutuhan 

siswa tidak dapat di akomodasikan dalam program 

pendidikan umum. Secara singkat, pendidikan luar biasa 

adalah program pembelajaran yang di siapkan untuk 

memenuhi kebutuhan unik dari individu siswa. Contohnya 

adalah seorang anak yang kurang dalam penglihatan 

memerlukan buku yang hurufnya diperbesar. 

 Pendidikan luar biasa berasumsi bahwa terdaapaat 

kelompok anak yang terpisah yang memiliki kebutuhan 

pendidikan khusus dan seringkali disebut anak 

berkebutuhan khusus (ABK). 
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 Asumsi ini tidak benar karena: 

1. Anak mampu dapat mengalami kesulitan dalaam belajar 

2. Banyak anak penyandang cacat tidak memiliki masalah 

dalam belajar, hanya mengalami masalah dalam 

aksesnya, namun mereka masih diberi label “anak 

berkebutuhan khusus”. 

3. Anak yang memiliki kecacatan intelektual seringkali 

dapat belajar dengan sangat baik dalam bidang tertentu 

atau pada tahap tertentu dalam hidupnya. 

 Pendidikan luar biasa tidak mendefinisikan istilah 

khusus, pada kenyataanynya yang sering disebut 

khusus merupakan kebutuhan belajar yang umum 

saja. Misalnya, kebutuhan untuk dapat memahami apa 

yang dikatakan guru, untuk dapat mengakses bahan 

bacaan, untuk dapat masuk ke dalam bangunan 

sekolah, pendidikan luar biasa meyakini bahwa 

metode khusus, guru khusus, lingkungan khusus dan 

peralatan khusus diperlukan itu sering kali tidak lebih 

dari sekedar metode berkualitas baik yang difokuskan 

pada kebutuhan anak. Setiap anak butuh belajar 

dengan dukungan dan dalam lingkungan yang 

konduktif. 

 Pendidikan luar biasa memandang anak sebagai 

yang bermasalah, bukan sistemnya atau gurunya. 
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Salah pada kenyataannya kecacatan hanya 

merupakan kecacatannya itu. Salah pada 

kenyataannya kecacatan hanya merupakan satu 

bagian saja dari diri anak. Sebagian besar kualitas dan 

karakteristik anak penyandang cacat sama dengan 

anak pada umumnya membutuhkan teman, butuh 

dilibatkan, dicintai, ambil bagian dalam 

masyarakatnya. 

 Pendidikan luar biasa ingin membuat anak menjadi 

normall bukannya menghargai kekuatan dan karakteristik 

yang dimilikinya. Ini dapat mengakibatkan penekanan yang 

tidak semestinya untuk membuat anak berbicara atau 

berjalan, meskipun hal itu tidak realistis dan dapat 

mengakibatkan perasaan sakit yang tak semestinya. 
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Bagian 3 

 

MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

EFEKTIF PADA ANAK TUNAGRAHITA DI SLBN  

LOMBOK TENGAH 

 

A. Gambaran Umum SLBN Lombok Tengah 

1. Sejarah  

Sekolah luar biasa (SLB) Negri Lombok Tengah 

dirintis sehubungan dengan program rencana strategi dari 

kementrian Negri Republik Indonesia yaitu direktorat 

pembinaan sekolah luar biasa mengharapkan agar setiap 

kabupaten kota harus memiliki sekolah luar biasa Negri. 

Karena di Lombok Tengah belum memiliki SLB Negri. 

Sehingga di rektorat PSLB menawarkan bahwa 

kabupaten Lombok Tengah supaya mengajukan proposal 

untuk dibangun unit sekolah baru untuk SLB Negri. 
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Alhamdulillah dengan ridha Allah SWT dan kegigihan dari 

para pejabat yang berwenang di Lombok Tengah dan di 

Provinsi NTB untuk memperjuangkan berdirinya SLB 

Negri Lombok Tengah dapat menyelesaikan proposal 

sehingga berdirilah SLB Negri Lombok Tengah ini pada 

Tahun 2011. 

 

2. Letak geografis 

Adapun letak geografis sekolah luar biasa 

(SLB) Negri Lombok Tengah,dengan batasan-

batasan sebagai berikut: 

a. Sebelah utara: jalan raya selong belanak 

b. Sebelah selatan: tanah persawahan 

c. Sebelah barat: tanah persawahan 

d. Sebelah timur: tanah persawahan 

Dengan memperhatikan lokasi sekolah luar 

biasa (SLB) Negri Lombok Tengah ini merupakan 

tempat yang sangat strategis karena berada di 

sebelah jalan raya. Akan tetapi dalam 

mengembangkan dan melakukan proses belajar 

mengajar yang lebih baik lagi masih perlu diadakan 

perkembangan terhadap lingkugan sekolah sehingga 

siswa akan lebih leluasa mengadakan berbagai 

macam kegiatan yang dapat menunjang mutu 
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pendidikan serta mengembangkan diri siswa sekolah 

luar biasa (SLB) Negri Lombok Tengah. 

3. Keadaan siswa 

Pada proses belajar mengajar, siswa memiliki 

peranan yang sangat penting karena siswa merupakan 

tolak ukur berhasil atau tidaknya proses belajar 

mengajar. Oleh karena itu peran dan keberadaan 

siswa sangat mutlak diperlukan pada proses 

pembelajaran.  

Adapun keadaan siswa sekolah luar biasa 

(SLB) negri Lombok tengah tunagrahita sebagai 

tercantum dalam table berikut  

Table 2.1 
Keadaan siswa SLB negeri Lombok tengah tahun 

2017/2018 
No Nama Kelas Keterangan 

1. Abdurrahman VII Tunagrahita 
2. Baiq wan zuraini VII Tunagrahita 
3. Dea ulandari VII Tunagrahita 
4. Fahroni VII Tunagrahita 
5. Hafifah suknawati VII Tunagrahita 
6. Hamdani VII Tunagrahita 
7. Irwan saputra VII Tunagrahita 
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8. Lalu azrul adi afwan VII Tunagrahita 
9. Karlina  VII Tunagrahita 
10. Lalu lukam hakim VII Tunagrahita 
11. Lalu ulul azmi VII Tunagrahita 
12. Mega VII Tunagrahita 
13. Muhammad abrar VII Tunagrahita 
Jumlah  13 orang  
1. Mahdi VIII Tunagrahita 
2. Rafa aditia VIII Tunagrahita 
3. Raudatul mukmin VIII Tunagrahita 
4. Dina darmawati ningsih VIII Tunagrahita 
5. Tofik hidayat VIII Tunagrahita 
6. Zakiatul azizah  VIII Tunagrahita 
7. Reni anggariani VIII Tunagrahita 

Jumlah  7 orang 
1.  Fira fitria IX Tunagrahita 

 Acmad wawan saputra IX Tunagrahita 
 Kamarudin IX Tunagrahita 
 Sumaini IX Tunagrahita 
 Marlina IX Tunagrahita 
 Isnawati IX Tunagrahita 

Jumlah  6 orang  
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Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VIII, yaitu berjumlah 7 orang sebagai mana yang 

tercantum dalam table dibawah ini: 

Tabel 2.2 
Keadaan siswa menjadi sampel dipenelitian 

NO Nama Kelas Keterangan 
1. Mahdi  VIII Tunagrahita 

2. Rafa aditya VIII Tunagrahita 
3. Raudatul mukmin VIII Tunagrahita 
4. Dina darmawati 

ningsih 

VIII Tunagrahita 

5. Tofik hidayat VIII Tunagrahita 
6. Zakiyatul azizah VIII Tunagrahita 

7. Reni anggraini VIII Tunagrahita 

 
4. Keadaan guru  

Guru merupakan orang yang bertanggung jawab 

dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Guru 

berkewajiban membimbing, menyajikan, mengawasi, 

dan menjelaskan materi pelajaran, guru juga 

mengarahkan kepada siswa kea rah pencapaian tujuan 

pengajaran yang telah dirancang. Dalam hal ini dibutukan 

guru yang memiliki kemampuan dan profesionalisme 
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dalam menjalankan tugasnya. Maka guru merupakan 

factor yang tidak bisa abaikan. 

Hal ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikan 

guru di SLB tunagrahita tersebut yang berlatar belakang 

pendidikan luar biasa, perlu diketahui juga bahwa jurusan 

pendidikan luar biasa belum ada di NTB, hanya terdapat 

diluar daerah seperti jawa, dan suraabaya. Untuk itu 

dapat diartikan bahwa rata-rataa guru yang mengajar di 

SLB negeri Lombok tengah tunagrahita tersebut adalah 

guru yang sudah benar-benar ahli dibidangnya (bagian 

ketunagrahitaan).  

Adapun keadaan guru sekolah luar biasa (SLB) 

negeri Lombok tengah dapat dilihat pada table berikut ini.  

Table 2.3 
Data keadaan guru SLB Negeri Lombok Tengah 

Tahun 2017/2018 
 

No. Nama  Jabatan  Pendidikan 
terakhir  

1. H. Masrin, S.Pd Kepala 
sekolah  

Sarjana  

2. Hj. Mistaotah, S.Pd Guru  Sarjana  
3. Sabarudin, S.Pd Guru SGPLB 
4. Lale Muriana, S.Pd Guru Sarjana 
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5. Khairul Hadi, S.Pd Guru Sarjana 
6. Dian eka susanti S.P si Guru Sarjana 
7. Padlan, S.Ag Guru Sarjana 
8. Rusianti, S.Pd Guru Sarjana 
9. Lalu yudiartha, S.Si Guru Sarjana 
10. Rahman Santri 

Atmawinata, S.Pd 
Guru Sarjana 

11. Simawanda Sari, S.Pd Guru Sarjana 
12. Mura Restu Saputra, S.Pd Guru Sarjana 
13. Taofik Insani, S.Pd Guru Sarjana 
14. Yuliana S.Pd Guru Sarjana 

 
Guru-guru yang mengajar di SLB negeri Lombok 

tengah tunagrahita tersebut sebagian besar berasal 

dari daerah jawa.  

5. Keadaan Pegawai Tata Usaha 

dalam menunjang kelacaran proses belajar 

mengajar, pegawai tata usaha sangat penting 

peranannya. Berikut ini dikemukakan keadaan 

pegawai tata usaha SLB Negeri Lombok tengah. 

Mengenai pegawai tata usaha di sekolah luar biasa 

(SLB) Lombok tengah dapat dilihat pada table berikut 

ini: 
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table 2.4 data keadaan pegawai tata usaha 
di SLB negeri  lombok tengah tahun 
2017/2018 

 
No.  Nama  Pendidikan terakhir  

1. H. Hasnal Khairil, 

S.Pd 

Sarjana 

2. Muhammad Natsir, 

Amd 

Sarjana Muda 

3. Wahyudi 

Ditana,S.Pd 

Sarjana  

4. Saham  SMA 

5. Lalu Samsul Hilal SMA 

6. Baiq Ayuli SMA 

Selain sebagai pegawai tata usaha,pada saat 

mereka diperlukan sebagai pendamping siswa 

tunagrahita saat para guru ditugaskan diluar sekolah 

para pegawai tata usaha juga dapat mendampingi 

sekaligus memberikan pelajaran sebagai para siswa.  

6. Keadaan Sarana/Prasarana 

Selain factor guru,murid dan karyawan yang 

berada di SLB Negri Lombok Tengah,factor sarana 

dan prasarana juga tidak kalah pentingnya dalam 

menunjang kelancaran dan keberhasilan proses 
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belajar mengajar. Sebab sarana dan prasarana 

merupakan salah satu penunjang bagi kelangsungan 

dalam proses belajar mengajar. Media visual seperti 

alat peraga atau alat pelajaran merupakan factor yang 

sangat penting,artinya untuk memperjelas 

pemahaman siswa dalam menerima materi pelajaran. 

 Adapun perincian dari keadaan sarana dan 

prasarana SLB Negri Lombok Tengah tunagrahita 

adalah sebagai berikut: 

 

Table 2.5 
Keadaan Sarana dan Prasarana SLB Negri 

Lombok Tengah tunagrahita 
Jenis dan Jumlah Ruang 
No.  Nama ruangan  Jumlah  Kondisi  

1. Ruang Kepala 

Sekolah 

1 

 

Baik  

2. Ruang Guru 1 

 

Baik 

3. Ruang Tata 

Usaha 

1 

 

Baik 

4. Ruang Kelas 12 

 

Baik 

5. Perpustakaan  1 Baik 
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6. Ruang Tata Boga 1 

 

Baik 

7. Ruang 

Penyimpanan 

Alat Olahraga 

1 Baik 

8. Ruang Penjaga 1 

 

Baik 

9. Mushola 1 

 

Baik 

 Dengan memperhatikan data tentang sarana 

dan prasarana yang terdapat di SLB Negri Lombok 

Tengah yang terdapat diatas,terlihat sarana dan 

prasarana sangat mendukung bagi siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran dan prestasi yang lebih 

baik. 

 

7. Struktur Organisasi SLB Negri Lombok Tengah 

Sebagimana yang sudah di ketahui bahwa,cirri-ciri 

suatu lembaga kependididkan adalah memilki suatu 

pengurus yang memiliki kinerja dari seorang kepala 

sekolah,yang secara bersama-sama menjalankan 

sebuah program yang dirancang secara bersama demi 

memajukan lembaga tempat mereka menaung. 
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Susunan dalam kepengurusan itu terbentuk sebai 

struktur organisasi yang harus ada pada setiap 

lembaga kependidikan sebagai gambaran dari 

terorganisasinya pembagian tugas dalam lembaga 

kependidikan,sebab pengorganisasian dan 

pengkoordinasian sangat mutlak dibutuhkan demi 

keefektifitas dan keefisienan kerja untuk tercapainya 

tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Begitu juga 

dengan SLB Negri Lombok Tengah yang juga 

merupakan lembaga kependidikan memilki pengurus-

pengurus yang akan membantu kinerja kepala 

sekolah. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi SLB 

Negri Lombok Tengah dapat dilihat pada bagan di 

bawah ini. 

 

Dari struktur organisasi sekolah terdebut di atas 

dapat dilihat bahwa dalam emnjalankan 

tugasnya,kepala ekolah dibantu oleh wakil. Urusan 

yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda-

beda pula. Selain itu,untuk mengektifkan kinerja kerja 

kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya,kepala 

sekolah bukan hanya dibantu oleh wakil. Urusan saja 

akan tetapi dibantu juga oleh koordiantor-koordinator 

untuk masing-masing lembaga dan para guru.  
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B. Model Pembelajaran Matematika Efektif Pada Anak 
Tunagrahita SLBN Lombok Tengah 

Penelitian Model Pembelajaran Matematika Efektif 

Pada Anak Tunagrahita Kelas VIII SLBN Lombok 

Tengah ini dilaksanakan pada tanggal 01 Juli sampai 

30 September 2018.  Penelitian ini dilaksanakan dalam 

waktu 3 bulan dan bersifat penelitian partisipatori yang 

dalam hal ini peneliti langsung berinteraksi dengan 

obyek penelitian yaitu guru dan anak-anak tunagrahita 

kelas VIII SLBN Lombok Tengah. 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh 

peneliti Selma berada di lokasi penelitian,menunjukan 

bahwa anak tunagrahita memilki tingkat kecerdasan 

dibawah normal. Permasalahan dalam proses 

pembelajaran yang dialami anak tunagrahita membuat 

guru untuk merancang model pembelajaran yang 

sesuai dengan kebutuhan anak tunagrahita untuk 

mencapai proses pembelajaran yang nyaman,kondusif 

dan efektif.  

Selama melakukan penelitian di lokasi pebnelitian 

SLB Negri Lombok Tengah,ada beberapa hal yang 

peneliti amati yang berkaitan dengan proses belajar 
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mengajar yaitu model pembelajaran matematika yang 

efektif dan membuat siswa lebih nyaman dalam 

belajar. 

Sebelum memulai proses pembelajaran guru 

mempersiapkan siswa untuk menerima pembelajaran 

dengan menanyakan keadaan siswa, memberikan 

motivasi, menyampaikan tujuan pembeajaran, 

mengingatkan pembelajaran yang sudah di pelajari 

dan mengkaitkan materi pembelajaran dengan 

kehidupan anak sehari-hari guna untuk membuat 

suasana pembelajaran menjadi kondusif,terarah dan 

menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan dan efektif. Media yang di guanakan 

guru sangat sederhana dalam proses pembeajaran 

yaitu benda-benda yang berada di sekitarnya seperti 

lingkaran,lidi,dan lain-lain. Media atau alat peraga 

untuk anak tunagrahita membantu dalam memberikan 

pemahaman pada peserta didik karena dengan alat 

peraga membantu siswa untuk memperkuat 

ingatannya. Sehingga dapat menciptakan 

pembelajaran matematika yang efektif.  

Model pembelajaran matematika yang digunakan 

di SLBN Lombok Tengah adalah model pembelajaran 

tematik. Guru melakukan proses belajar mengajar 
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berdasarkan tema untuk mempelajari suatu materi 

guna mencapai kompetensi tertentu. Proses 

pembelajaran didalam kelas di mulai pada jam 08.00 

pagi sampai jam 12.00 siang,dengan dua kali istirahat. 

Siswa (anak tunagrahita) memasuki kelas setelah 

upacara selesai. Upacara dilakukan setiap hari,ini 

untuk meningkatkan kedisiplinan anak-anak 

berkebutuhan khusus sebelum guru mereka (anak 

tunagrahita) memasuki kelas,para siswa (anak 

tunagrahita) mempersiapkan alat tulis diatas meja 

masing-masing,sehingga begitu guru memasuki kelas 

pembelajaran dapat langsung di mulai. Setiap siswa 

(anak tunagrahita) memilki sifat yang 

berbeda,sehingga pada saat jam pembelajaran 

matematika guru memberikan para siswa (anak 

tunagrahita) tenang terlebih dahulu dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat 

umum seperti “sudah sarapan anak-anak?” dan “apa 

kabar pagi ini anak-anak?”. Dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan tersebut pada awal 

pembelajaran,guru mengharapkan para siswa (anak 

tunagrahita) dapat dengan tenang dan senang 

mengikuti pelajaran matematika. 
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Proses pembelajaran matematika di kelas VIII 

Tunagrahita SLBN Lombok Tengah berlangsung 

sedikit berbeda dengan roses pembelajaran di sekolah 

umum,yang berbeda adalah pada saat guru harus 

lebih hati-hati dalam menjelaskan materi dan guru 

harus mengulang beberapa kali penjelasannya agar 

para siswa (anak tunagrahita) dapat mengerti materi 

yang diajarkan guru. Pada materi operasi pada 

bilangan bulat,guru lebih sering mendatangi satu 

persatu siswa (anak tunagrahita) dan menanyakan 

langsung apa kesulitan mereka saat memulai 

mengerjakan tugas. 

Pada kelas VIII Tunagrahita SLBN Lombok 

Tengah,ada siswa (anak tunagrahita) yang susah 

mempelajari matematika dan ada juga siswa (anak 

tunagrahita) yang cepat mempelajari matematika. 

Untuk siswa (anak tunagrahita) yang cepat 

mempelajari matematika, guru dapat dengan mudah 

menjelaskan operasi pada bilangan bulat. Siswa (anak 

tunagrahita) yang susah mempelajari matematika guru 

sering menjelaskan dan mendampingi langsung di 

bangku siswa (anak tunagrahita) mengerti materi 

operasi pada bilangan buat. Guru memberikan alat 

bantu tangan atau alat peraga dari kayu yang dapat 
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membantu siswa (anak tunagrahita) dalam 

menghitung. Siswa (anaka tunagrahita) yang 

kesusahan menghitung guru dengan sabar 

membimbing siswa (anak tunagrahita) tersebut satu 

persatu. 

Penelitian mengikuti pembelajaran matematika dari 

awal sampai akhir pembelajaran. Pada saat materi 

yang bertemakan kebersihan,guru memberikan 

penjelasan tentang kebersihan terlebih dahulu. Guru 

membrikan gambaran bagaimana itu kebersihan 

dengan memperlihatkan gambar-gambar tentang 

kebersihan seperti halaman yang bersih,rumah yang 

bersih,dan beberapa alat untuk melakukan kebersihan 

seperti sapu,alat pel,kemoceng dan lainnya. 

Pembelajaran matematika berlangsung pada saat itu 

juga, guru langsung memberikan tentang materi 

operasi pada bilangan bulat seperti “berpakah banyak 

sapu?” atau “jumlahkan berapa banyak kemoceng?”. 

Anak-anak tunagrahita langsung diajak berpikir 

matematis pada saat itu juga,sehingga pembelajaran 

berlangsung sangat menyenangkan. 

Dilihat dari segi prestasi pada siswa 

tunagrahita,juga terdapat siswa yang berprestasi 

maupu siswa yang tidak berprestasi begitu juga anak 
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normal. Dari hasil penelitian siswa tunagrahita SLBN 

Lombok Tengah sangat antusias dalam mempelajari 

matematika. Strategi yang digunakan oleh guru dalam 

proses pembelajaran matematika sangat di senangi 

oleh siswa sehingga para siswa senang mempelajari 

matematika. 

Motivasi juga sangat penting dalam proses belajar 

mengajar. Dari hail penelitian di peroleh bahwa guru 

memberikan motivasi dengan membuat siswa menjadi 

terlebih dahulu,sehingga siswa memilki kenyamanan 

untuk proses pembelajaran selanjutnya. Khusu untuk 

siswa yang memiliki sifat pemebrontak,gru lebih 

memilih memberikan motivasi dengan mengikuti siswa 

itu dari awal sampai akhir pembelajaran dan tidak 

pernah memakasa siswa tersebut. 

Setiap lembaga pendidikan mempunyai kurikulum 

yang harus di capai oleh siswa,lain halnya dengan 

kurikulum sekolah tunagrahita. Kurikulum disekolah 

tunagrahita pada bidang matematika di sajikan materi 

yang berkaitan langsung dengan siswa tunagrahita. 

Dari inti-inti materi itulah yang harus dipelajari oleh 

siswa tunagrahita bukan materi sampai akar-akarnya. 

Misalnya pada saat siswa kelas VIII SLBN Lombok 

Tengah belajar tentang operasi pada bilangan bulat 
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dari 1-50. Ada beberpa bagian yang harus mereka 

pelajari pada materi bangun datar yaitu: 

1. Membedakan dan memahami nilai tempat 

bilangan  

2. Mengenal operasi penjumlahan, 

pengurangan, pembagian, dan perkalian 

pada bilangan bulat 

3. Setelah mengenal operasi ada bilangan 

bulat,mereka mampu untuk menyelesaikan 

operasi 

penjumlahan,pengurangan,pembagian,dan 

perkalian pada bilangan bulat. 

Ketiga bagian materi di atas,jika mereka mampu 

untuk membedakan dan menyelesaikan operasi pada 

bilangan bulat,maka pembelajaran di anggap berhasil. 

Inilah yang menjadi tolak ukur bahwa mereka 

dikatakan berhasil dalam mempelajari materi operasi 

pada bilangan bulat. Satu hal yang memamng berbeda 

di saat mereka melakukan proses belajar mengajar 

adalah mereka (siswa tunagrahita) sanagt lamban 

dalam mengembangkan menyelesaikan operasi pada 

bilangan bulat dari proses pembelajaran operasi pada 

bilangan bulat mereka tidak belajar menghitung 

bilangan yang yang lebih besar dari 50. Itulah yang di 
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maksud oleh peneliti pada proses belajar mengajar 

siswa tunagrahita hanya belajar dengan inti-intinya 

saja. 

C. Langkah-Langkah Menerapkan Model Pembelajaran 
Matematika Efektif Anak Tunagrahita? 
1. Sebelum memulai prses belajar mengajar guru 

memperisapkan siswa untuk menerima pembelajaran 

dengan menanyakan keadaan siswa,memberikan 

motivasi,menyampaikan tujuan pembelajaran, 

meningkatkan  pembelajaran yang sudah di peajari 

dan mengkaitkan materi pembelajaran dengan 

kehidupan anak sehari-hari guna untuk membuat 

suasana sebelum pembelajaran menjadi kondusif, 

terarah dan menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan dan efektif. Guru menyuruh siswa 

tunagrahita untuk menceritakan pengalaman setiap 

hari yang berkaitan dengan operasi pada bilangan 

bulat. 

2. Melatih siswa untuk memecahkan masalah sendiri 

yang berkaitan dengan operasi pada bilangan bulat 

dan memebrikan penjelasan yang lebih intens 

terhadap siswa yang mengalami masalah dalam 

belajar dan memberikan arahan yang mapu membuat 

siswa dalam memahami permasalahan yang di hadapi. 
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3. Memberikan tugas rumah (PR). 

Langkah-langkah proses pembelajaran guru 

kelas VIII SLBN Lombok Tengah dalam melakukan 

kegiatan belajar mengajar pada siswa tunagrahita 

kelas VIII. Setelah peneliti melihat metode yang di 

gunakan oleh guru kelas VIII SLBN Lombok 

Tengah,maka peneiti mengamati bagaimana cara guru 

melakukan pendekatan keada siswa tunagrahita yang 

serba lambat dalam melakukan aktifitas belajr 

tersebut. Ada dua pendekatan yang dilakukan oleh 

guru kelas VIII SLBN Lombok Tengah pada materi 

operasi bilangan bulat adalah pendekatan individu dan 

pendekatan lingkungan. Anak tunagrahita adalah anak 

yang secara nyata mengalami hambatan dan 

keterbelakangan perkembangan mental maupun 

intelektual di bawah rata-rata,sehingga mereka 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-

tugasnya. Seperti yang peneliti dapatkan pada saat 

pembeajaran matematika dengan materi operasi pada 

bilangan bulat,siswa tunagrahita sangat kesulitan 

mengenali bilangan bulat. Sehingga dalam 

menyelesaikan tugas dari guru,mereka harus 

didampingi guru. Idividu yang dikarenakan suatu 

sebab menjadi tunagrahita baik dalam kategori lamban 
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dalam berpikir umumnya akan mengalami hambatan 

secara psikologis maupun dalam kehidupan social. 

Mereka memerlukan layanan pendidikan khusus dan 

pendamping atau guru yang sesuai dengan keperluan 

intelektual anak tungrahita. 

Sebagian anak menganggap pelajaran 

mateatika itu adalah pelajaran yang termasuk salah 

satu pelajaran yang sulit di bangku sekolah. Hal ini 

juga tidak jauh berbeda dari pendapat anak-anak 

tunagrahita di SLBN Lombok Tengah. Dari hasil 

penelitan yang dilakukan peneliti, sebagian besar anak 

tunagrahita yang menjadi sampel di SLBN lombk 

tengah berpendapat matematika adalah pelajaran 

sulit. Walaupun dari wali guru kelas menjelaskan 

dengan sehari-hari munkin agar  (anak tunagrahita) 

dapat mengerti, para siswa (anak tunagrahita) ternyata 

sedikit lamban untuk mnegikuti dan pembelajaran. 

Untuk itu guru harus mengerti dan memahai karakter 

masing-masing didik sehingga akan dapat dengan 

mudah mengelola kelas menjadi menyenangkan.  

Media pembelajaran merupakan suatu elemen 

penting yang tidak dapat terpisahkan secara 

keseluruhan dan dapat lebih meningkatkan kualitas 

belajar siswa, kualitas mengajar guru, dan disamping 
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itu dapat meningkatkan kualitas proses hasil 

pembelajaran baik disekolah umum mapun di SLB 

termaksud anak tunagrahita. Seperti pembelajaran 

anak-anak pada umumnya, maka pembelajran bagi 

anak-anak tunagrahita juga media pembelajran dan 

alat bantu pembelajaran memegang peranan penting, 

hal ini dikarenakan anak tunarahita kurang mampu 

berfikir abstark, mereka membutuhkan hal-halyang 

kongrit atau nyata. agar  terjadinya tanggapan tentag 

obiek yang dipelajari, maka dibutuhkan alat peraga 

pembelajaran yang memadai. Media yang digunakan 

guru sangat sederhana dalam proses pembelajaran 

yaitubenda-benda yang berada disekitarnya seperti 

lingkaran, lidi dan lain-lain. Edia atau alat praga untuk 

anak tunagrahita membantu dalam memberikan 

pemahaman kepada peserta didik karena dengan alat 

peraga membantu siswa untuk memeperkuat 

ingatanya. Hingga dapat menciptakan pembelajran 

matematika yang efektif.  

Anak-anak tunagrahita di SLBN Lombok tengah, 

media pembelajran untuk matematika tersedia tidak 

terlalu lengkap. Menurut guru wali kelas SLBN Lombok 

tengah semester I media pembelajaran matmeatika 

tersedia lengkap disekolah. Tetapi untuk SLBN 
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Lombok tengah karena pembelajran dibidang 

akademik lebih sedikit, sekolah lebih mengajrkan 

keterampilan kepada para siswa-siswanya 

(tunagrahita).  

Program pembelajaran yang diterapkan oleh 

SALBN Lombok tengah adalah model pembelajaran 

tematik dari SD sampai SMA tetapi, tidak terlepas dari 

RPP dan silabus yang sudah ditetapkan. Walaupun 

tidak secara langsung mengikuti RPP dan silabus yang 

ada, guru mengajarkan materi matematika yang 

sesuai dengan jangkauan anak-anak tunagrahita. 

Tetapi, tetap tujuan itu menyelesaikan RPP dan 

silabus yang ada.  

Mengukur anak sudah mengerti atau tidak 

dengan pembelajaran yang sudah diterima, perlu 

adanya evaluasi untuk melihat hasil dari pelajaran 

mereka. Untuk anak-anak tunagrahita di SLBN lombo 

tengah, guru menganggap KKM memang perlu. KKM 

untuk sekolah umum dan di SLB pasti sangat berbeda 

dan guru berinisiatif sendiri untuk memberikan KKM 

yang sesuai dengan kondisi anak-anak tunarahita di 

SLBN Lombok tengah.  

Dengan menggunakan pembelajaran yang 

relafan sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar 
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pembelajran dapat dipahami yaitu dengan 

mengguakan model pembelajan tematik, karena 

model pembelajran tematik mampu membuat peserta 

didik memahami materi ajar dengan efesien dan model 

pembelajaran tematik mampu menjawab persoalan 

yang terjadi yang dihadapi oleh peserta didik pada 

pelajaran matematika khusunya pada anak 

berkebutuhan khusu di SLB negeri Lombok tengah. 

Dengan diterapkanya model pembelajaran 

tematik dapat menciptakan suasana belajar yang 

kondusip dan nyaman sehingga peserta didik dapat 

memahami materi yang diajarkan. Dengan demikian, 

model pembelajaran tematik khusunya pada anak 

yang berkebutuhan khusus dapat dikatakan 

pembelajaran yang efektif. Hal ini sebagai mana 

dikemukakan oleh adabia yang mengatakan bahwa 

indicator pembelajaran efektif data dilihata dari hal-hal 

berikut ini: 

1. Kesiapan subjek belajar 

2. Materi ajar yang relafan dan efektif 

3. Media pembelajaran atau alat peraga yang efektif 

4. Alokasi waktu yang efektif 

5. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang efektif 

6. Penguatan materi terhadap siswa 
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7. Hubungan personal guru dengan peserta didik  

8. Pengelolaan kelas  

9. Motivasi belajar 

10. Kualitas hasil belajar 

 

Berdasarkan hasil penelitian , menurut pembelajaran 

tematik memberikan kontribusi yang signitifkan 

terhadap proses pembelajaran di SLB di negri Lombok 

tengah dalam rangka menciptakan pembelajaran yang 

efektif khusunya pada pelajaran matematika karena 

sudah mecapai indikator pembelajaran efektif . 
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Bagian 4 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  
Berdasarkan dari hasil analis yang diperoleh dalam 

proses penelitian, maka dapat disimpulkan model 

pembelajaran matematika pada anak berkebutuhan khusus 

di SLB Negeri Lombok tengah khusunya pada anak 

tunagrahita menggunakan model pembelajaran tematik. 

Model pembelajaran tematik adalah pembelajaran 

berdasarkan tema untuk mempelajari suatu materi guna 

mencapai kompetensi tertentu. Materi pada bidang 

matematika disajikan materi-materi yang berkaitan langsung 

dengan siswa tunagrahia. Dari inti-inti materi itulah yang 
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harus dipelajari oleh siswa tunagrahita bukan materi sampai 

keakar-akarnya.  

 Dengan diterapkan model pembelajaran tematik 

dapat menciptakan suasana belajar yang kondusip dan 

nyaman sehingga peserta didik dapat memahami materi 

yang di ajarkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil 

penelitian, model pembelajarn tematik memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap proses pembelajaran di 

SLB negeri Lombok tengah dalam rangka menciptakan 

pembelajaran yang efektif  khusunya pada pelajaran 

matematika karena sudah mencapai  indicator pembelajaran 

efektif. 

 

B. Implikasi Teori 
Model pembelajaran matematika yang digunakan 

di SLBN Lombok tengah adalah model pembelajaran 

tematik. Guru ,elakukan proses belajara mengajar 

berdasarkan tema untuk mempelajari suatu materi guna 

mencapai kompetensi tertentu. Proses pmbelajaran didalam 

kelas dimulai pada jam 08.00 pagi sampai jam 12.00 siang, 

dengan dua kali istirahat. Siswa (anak tunagrahita) 

memasuki kelas setelah upacara selesai. Upacara dilaukan 

setiap hari, ini untuk meningkatkan kedisiplinan anak-anak 

berkebutuhan khusus. Sebelum guru mereka (anak 
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tunagrahita) memasuki kelas, para siswa (anak tunagrahita) 

mempersiapkan alat tulis diatas meja masing-masing, 

sehingga begiru guru memasuki kelas pembelajaran dapat 

langsung dimualai. Setiap siswa (anak tunagrahita) memiliki 

sifat yang berbeda, sehingga pada saat pembelajaran 

matematika guru memberikan para siswa (ana tunagrahita) 

tenang terlebih dahulu dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang bersifat umum “seperti sudah sarapan 

anak-anak?” “dan apa kabar pagi ini anak-anak?”. Dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut pada awal 

pembelajaran, gur mengharapkan para siswa (anak 

tunagrahita) dapat dengan tenang dan senang mengikuti 

pelajaran matematika.  

Penjelasan diatas sesuai dengan pendapat suyono 

bahwa pembelajaran dapar dikatakan efektif apabila 

memenuhi bebrapa indicator dibawah ini.  

1. Kesiapan subjek belajar dalam artian telah memiliki dan 

berada dalam suasana psikologi yang mantap dan tidak 

dalam keadaan labil atau kurang menentu. 

2. Bahaya yang akan dipelajari benar-benar mempunyi 

tingkatan di utamakan pada saat itu sehingga 

kepadanya tertuju segala perhatian atau konsentrasi. 

3. Alat bantu yang memadai tersedia guna terjadinya 

proses belajar secara normal terutama aspek 
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lingkungan belajar yang bila perlu menekan semaksimal 

mungkin adanya ngangguan yang akan memecahkan 

perhatian subjek belajar. 

4. Penggunaan waktu belajar yang efisien dalam artian 

hasil yang ingin dicapai secara terukur dapat 

dibandingkan dengan jumlah waktu yang dihabiskan 

untuk itu. 

5. Tinggkat kepuasan jiwa dalam menghadapi perubahan 

yang cukup berarti sebagai salah satu hasil belajar 

secara kualitatif didapatkan dari proses tersebut. 

6. Berusaha mengendalikan apapun masalah yang tersisa 

pada pihak peserta di didik dalam proses pembelajaran. 

7. Memberikan solusi terhadap masalah belajar yang 

dihadapi oleh setiap peserta didik. 

8. Terciptanya hubungan timbal  baliknya yang harmonis  

yakni hubungan personal yang akrap tetapi sangat 

demokratis. 

9. Menjauhkan secara bertahap kemungkinan adannya 

konflik antara guru dengan peserta didik. 

10. Mempertahan kekuatan motivasi belajar para peserta 

didik, berdasarkan suatu pandangan dan paradigm baru 

dalam pngajaran.  
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