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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pendidikan pada hakekatnya adalah upaya membantu peserta didik dalam 

merealisikan berbagai potensi atau kemampuan yang dimiliki secara optimal. Hal 

ini tidak hanya berlaku bagi anak-anak dengan kemampuan normal, tetapi juga 

berlaku bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, salah satunya adalah anak 

tunagrahita. Perlakuan yang diberikan pada anak tunagrahita jelas berbeda dengan 

anak normal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

 Menurut Kemis dan Renowati (2013), penggolongan anak tunagrahita 

dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti tingkat intelektualitas, medis-biologis 

dan sosial-psikologis. Pada tingkat intelektualitas, anak tunagrahita dibagi 

menjadi 4 bagian, yaitu taraf perbatas dengan IQ 70-85, tunagrahita mampu didik 

dengan IQ 50-75, tunagrahita mampu latih dengan IQ 30-50 dan tunagrahita butuh 

rawat dengan IQ dibawah 25. Ditinjau dari aspek medis-biologis, anak tunagrahita 

dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tunagrahita taraf perbatasan dengan IQ 68-85, 

tunagrahita ringan dengan IQ 52-67, tunagrahita sedang dengan IQ 36-51, dan 

tunagrahita sangat berat dengan IQ kurang dari 20. Dari aspek sosial-psikologis, 

anak tunagrahita dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tunagrahita ringan dengan IQ 55-

69, tunagrahita sedang IQ 40-54, tunagrahita berat IQ 20-39, dan tunagrahita 

sangat berat IQ dibawah 20. Dari keempat kelompok anak tunagrahita tersebut, 

kelompok anak tunagrahita ringan menjadi fokus dalam penelitian ini. Anak 

tunagrahita ringan adalah anak yang mengalami hambatan dalam berbagai aspek 

seperti kemampuan mental, bahasa motorik, emosi, dan sosial. Anak tunagrahita 

ringan memiliki IQ 52-67 dan tergolong anak tunagrahita mampu didik. 

Dengan IQ 52-67, anak tunagrahita ringan kurang mampu dalam hal-hal 

yang bersifat abstrak dan bersifat hafalan. Anak tunagrahita ringan kurang mampu 

memusatka perhatian dan mengikuti petunjuk. Mereka juga cenderung cepat lupa, 

pemalu, kurang kreatif dan inisisatif dan memerlukan tempo belajar yang sangat 

lama (Widjana,2013). Keterbatasan yang dimiliki anak tunagrahita ringan 
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menunjukkan adanya kesulitan dalam mengikuti pelajaran-pelajaran akademik 

termasuk matematika. 

Mengingat pentingnya pendidikan dalam kehidupan, maka pendidikan 

harus di persiapkan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat 

memperoleh hasil maksimal sesuai dengan tujuan yang di harapkan. Kemampuan 

guru sebagai tenaga pendidik harus benar-benar di perhatikan, karena pada 

dasarnya guru  sebagai tenaga pendidik yang secara langsung terjun dalam dunia 

lapangan untuk melaksanakan pendiikan, dan juga guru berperan sebagai ujung 

tombak keberhasilan pendidikan. Menurut Slavin (2000), berbagai permasalahan 

dalam kehidupan muncul bukan dari kekurangan pengetahuan tetapi berasal dari 

ketidakmampuan menggunakan pengetahuan yang telah kita miliki. Ilmu 

pengetahuan yang kita miliki dan yang kita pelajari adalah alat untuk 

memecahkan permasalahan dalam kehidupan. 

Pada umumnya pelajaran matematika adalah salah satu pelajaran yang 

mempunyai peranan yang sangat penting dan merupakan pelajaran pokok yang 

harus di pelajari oleh seseorang sejak dini. Pembelajaran matematika pada 

hakekatnya di berikan kepada peserta didik untuk mempertajam penalarannya, 

serta mengembangkan pemikiran  yang logis dan sistematis Soedjadi (2000). 

Dari wawancara dengan guru matematika kelas VI SDLB Putra Jaya 

Malang ini terdapat 3 orang 3 peserta didik tunagrahita ringan dikelas tersebut. 

Selama ini pembelajaran matematika selalu dihubungkan dengan menggunakan 

materi pelajaran kedalam kehidupan sehari-hari. Ketiga peserta didik tunagrahita 

tersebut memiliki respon yang berbeda-beda ketika menerima pelajaran. Ada 

peserta didik yang merespon dengan baik, ada juga peserta didik yang terkadang 

hanya diam saja melihat guru menerangkan. 

Peserta didik cenderung susah mengingat pelajaran yang telah diberikan. 

Pada pertemuan sebelumnya mereka diberikan soal oleh guru yang sudah dibahas 

dalam pertemuan sebelumnya, akan tetapi mereka kadang sulit menegrjakan, 

terkadang mereka menjawabnya dengan terbolak-balik, sehingga harus membuat 

guru mengulang lagi materi yang sudah diajarkan. Kesulitan belajar ini disebut 
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diskalkulia, istilah ini memiliki konotasi medis, yang memandang adanya 

keterkaitan dengan saraf pusat Hallahan dan Kauffman, (2006). 

Peran guru sangat penting dalam memperbaiki masalah belajar pada anak 

tunagrahita. Guru harus memperhatikan bagaimana cara memunculkan motivasi 

dari dalam diri peserta didik agar tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Tidak 

hanya sekedar tertarik tetapi juga memudahkan peserta didik untuk mengingat apa 

yang sudah dijelaskan oleh guru. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan 

perkembangan belajar siswa. 

Menurut Alimin (2006) anak tunagrahita sulit sekali untuk berpikir 

abstrak, belajar apapun harus selalu terkait dengan objek yang bersifat kongkrit. 

Di samping itu siswa tunagrahita mengalami kesulitan mengingat, terutama 

ingatan jangka pendek (short term memory), memiliki hambatan dalam mencari 

hubungan antara sebab dengan akibat dan tidak memiliki kaidah dalam belajar. 

Siswa tunagrahita juga mengalami kesulitan dalam mentransfer pengetahuan yang 

sudah dimiliki kepada situasi yang berbeda. 

 Melihat masalah- masalah belajar yang dialami anak tunagrahita, terdapat 

beberapa hal yang perlu di pertimbangkan dalam siswa tunagrahita menurut 

Alimin (2006) antara lain: (1) bahan yang akan di ajarkan hendaknya di pecah- 

pecah menjadi bagian kecil, ditata secara berurutan, (2) setiap bagian dari bahan 

ajar diajarkan satu demi satu secara berulang-ulang, (3) kegiatan belajar harus 

dilakukan dalam situasi yang kongkrit, (4) berikan banyak dorongan untuk 

melakukan apa yang dipelajari, (5) ciptakan suasana belajar yang menyenangkan 

dengan menghindari kegiatan belajar yang terlalu formal dan, (6) gunakan alat 

peraga dalam mengkongkritkan konsep. 

 Pada sekolah khusus anak berkebutuhan termasuk didalamnya yaitu anak 

tunagrahita selalu mengedepankan penanganan secara individu karena diharapkan 

nantinya dapat memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan psikologis 

anak tersebut. Pada anak- anak yang normal, sering merasa sulit memahami 

pelajaran matematika. Apalagi pada anak yang berkebutuhanyang sudah jelas 
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mereka terbelakang, pasti akan sangatlah sulit sekali menerima pelajaran terutama 

matematika, pelajaran matematika juga tidak akan berjalan berjalan sesuai tujuan 

yang diharapkan apabila guru tidak dapat menguasai kondisi dalam satu kelas 

tersebut. Dari penjelasan di atas maka peneliti ingin mengambil judul “ANALISIS 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA SISWA TUNAGRAHITA RINGAN 

KELAS 6 DI SDLB PUTRA JAYA MALANG” dalam skripsi ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika  pada siswa 

tunagrahita? 

2. Kendala apa saja yang di hadapi siswa dalam proses pembelajaran 

matematika pada anak tunagrahita? 

3. Bagaimana cara guru mengatasi kendala yang ada? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, maka perlu diberikan batasan 

masalah. Penelitian ini difokuskan kepada masalah-masalah pokok sebagi 

berikut:  

1. Penelitian ini dilakukan  pada anak tunagrahita dengan tingkatan 

ringan. 

2. Penelitian ini dilakukan  pada siswa kelas VI SDLB Putra Jaya dengan 

tingkatan ringan. 

3. Penelitian ini dilakukan pada materi bangun datar dan bangun ruang 

pada kelas VI SDLB Putra Jaya Malang. 
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1.4 Tujuan penelitian 

Secara rinci tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran siswa tersebut di lihat dari 

Metode pembelajaran yang di terapkan dan media yang digunakan 

dalam pembelajaran matematika 

2. Kendala yang di hadapi siswa dalam proses pembelajaran matematika 

3. Upaya yang dilakukan guru matematika untuk menyelesaikan kendala 

yang ada. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan khususnya bagaimana 

anak tunagrahita memahami pelajaran matematika 

2. Bagi sekolah, dapat menjadi bahan masukan dalam mengevaluasi 

pembelajaran matematika yang telah di laksanakan. 

3. Bagi guru, dapat mempersiapkan diri guna mengantisipasi masalah 

yang dapat di hadapi dalam mengajar matematika bagi anak 

tunagrahita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


