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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Anak Tunagrahita 

1. Pengertian Anak Tunagrahita 

Anak-anak dalam kelompok dibawah normal dan atau lebih lamban dari pada 

anak normal, baik perkembangan sosial maupun kecerdasannya disebut anak 

keterbelakangan mental, istilah resminya di Indonesia disebut anak tunagrahita 

(PP No.72 tahun 1991). Istilah yang biasa digunakan dalam menyebut anak 

tunagrahita bodoh, tolol, dungu, bebal, lemah otak, lemah ingatan, lemah pikiran, 

terbelakang mental, retardasi mental, cacat grahita, dan tunagrahita. Sedang dalam 

bahasa asing, tunagrahita dikenal dengan beberapa istilah seperti mental 

retardation, mental deficiency, mentally handcapped, feebleminded, mental 

subnormality, intellectually handicapped, intellectually disabled. Anak 

tunagrahita secara signifikan memiliki kecerdasan dibawah rata-rata anak normal 

pada umumnya. Perkembangan kecerdasan anak berada dibawah pertumbuhan 

usia sebenarnya (Apriyanto, 2012: 22). Anak tunagrahita tidak bisa sembuh dari 

ketunagrahitaannya. Kecerdasan mereka tidak bisa berkembang seperti anak-anak 

pada umumnya yang berumur sama.  

Gunnar Dybward mengemukakan: Mental retardation is a condition which 

originates during the developmental period and is characterized by markedly 

subavarage intellectual in social inadequacy. Maksudnya adalah keterbelakangan 

merupakan suatu kondisi yang terjadi selama masa perkembangan yang ditandai 

oleh intelektual yang nyata berada dibawah rata-rata dan kurang dalam sosial. 
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Dari definisi tersebut jelas bahwa ketunagrahitaan bukanlah suatu penyakit tetapi 

merupakan kondisi seseorang. Definisi lain tentang anak tunagrahita yang banyak 

digunakan oleh para ahli pendidikan berkebutuhan khusus adalah dikemukakan 

oleh American Association on Mentally Deficiency (AAMD). Secara historis 

terdapat lima basis yang dapat dijadikan pijakan konseptual dalam memahami 

tunagrahita (Herbart J. Prehm dalam Philip L Browning, 1974) yaitu: 1) 

tunagrahita merupakan kondisi, 2) kondisi tersebut ditandai oleh adanya 

kemampuan mental jauh dibawah rata-rata, 3) memiliki hambatan dalam 

penyesuaian diri secara sosial, 4) berkaitan dengan adanya kerusakan organik 

pada susunan saraf pusat dan 5) tunagrahita tidak dapat disembuhkan. 

Berdasarkan lima kriteria tersebut AAMD merumuskan definisi tunagrahita 

sebagai berikut Mental retardition refers to significantly subaverege general intellectual 

fuctioning exsisting concurrently with deficits in adaptive, and manifested during 

development period (Grossman dalam Robert Inggalls 1987). 

Definisi tersebut menekankan bahwa tunagrahita merupakan kondisi yang 

komplek, menunjukkan kemampuan intelektual yang rendah dan mengalami 

hambatan dan perilaku adaptif. Seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai 

tunagrahita apabila tidak memiliki dua hal tersebut yaitu, perkembangan 

intelektual yang rendah dan kesulitan dalam perilaku adaptif. Istilah perilaku 

adaptif diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memikul tanggung jawab 

sosial menurut ukuran norma sosial tertentu dan bersifat kondidi sesuai dengan 

tahap perkembangannya. Hambatan dalam perilaku adaptif pada tunagrahita dapat 

dilihat dalam tujuh area yaitu: a) terhambat dalam perkembangan keterampilan 

sensorimotor, b) terhambat dalam keterampilan komunikasi, c)terhambat dalam 

keterampilan menolong diri, d) terhambat dalam sosialisasi, e) terhambat dalam 
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mengaplikasikan keterampilan akademik dalam kehidupan sehari-hari, f) 

terhambat dalam menilai situasi lingkungan secara tepat dan g) terhambat dalam 

menilai keterampilan sosial (Rochyadi, 2005: 12). Kategori anak tunagrahita 

bermacam-macam yaitu ada yang disertai dengan buta warna, disertai dengan 

badan kerdil, disertai dengan berkepala panjang, disertai dengan bau badan 

tertentu, tetapi ada pula yang tidak disertai apa-apa. Mereka semua memiliki 

persamaan yaitu kurang cerdas dan terhambat dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungan jika dibandingkan dengan teman sebayanya (Apriyanto, 2012: 27) 

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

tunagrahita adalah anak atau seseorang yang mempunyai kecerdasan dibawah 

rata-rata, mengalami kesulitan dalam komunikasi dan sosial, terjadi pada masa 

perkembangan, mengalami keterbelakangan dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungan, kurang cakap dalam memikirkan hal-hal yang abstrak, memerlukan 

layanan pendidikan khusus dan kondisi tersebut tidak bisa disembuhkan. 

 

2. Klasifikasi Tunagrahita 

Pengklasifikasian anak tunagrahita penting dilakukan karena anak tunagrahita 

memiliki perbedaan individu yang sangat bervariasi. Klasifikasi untuk anak 

tunagrahita bermacam-macam sesuai dengan disiplin ilmu maupun perubahan 

pandangan terhadap keberadaan anak tunagrahita. Pengklasifikasian anak 

tunagrahita yang telah lama dikenal adalah debil untuk anak tunagrahita ringan, 

imbesil untuk anak tunagrahita sedang dan idiot untuk anak tunagrahita berat. 

Menurut Wikasanti, (2014: 15-17) Klasifikasi anak tunagrahita adalah tunagrahita 

ringan, tunagrahita sedang dan tunagrahita berat. Berdasarkan klasifikasinya, 
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setiap anak tunagrahita membutuhkan perlakuan dan dukungan yang berbeda-

beda sesuai dengan yang dibutuhkannya untuk dapat bertahan hidup dilingkungan 

sosialnya. 

a. Anak Tunagrahita Ringan (IQ 50-70) 

Anak tunagrahita yang tergolong ringan, memiliki kemampuan untuk dididik 

sebagaimana anak-anak normal, mereka mampu mandiri, mempelajarai berbagai 

keterampilan dan life skills, serta mampu belajar sejumlah teori yang ringan dan 

bermanfaat bagi kehidupan keseharian. Misalnya mempelajarai bahasa dan 

berkomunikasi yang tepat, matematika perhitungan sederhana, ilmu alam, dan 

ekonomi. Namun untuk dapat membuat mereka paham dibutuhkan waktu yang 

cukup lama dan guru/ pendidik yang sabar serta fokus pada beberapa anak saja. 

Oleh karenanya apabila masuk kedalam kelas inklusi harus ada guru yang akan 

mengawasi perkembangan dan pembelajaran anak tunagrahita jenis ringan ini.  

Apabila diberi pembelajaran dan pendidikan secara konsisten, maka anak 

tunagrahita ringan bisa mencapai usia perkembangan mental setara dengan anak 

usia 12 tahun. 

b. Anak Tunagrahita Sedang (IQ 30-50) 

Anak tunagrahita yang tergolong pada klasifikasi sedang merupakan anak-

anak yang masih mampu dilatih mandiri,memenuhi, dan melakukan kebutuhannya 

sendiri. Misalnya mandi sendiri, makan sendiri, berpakaian dan berhias serta 

melakukan keterampilan sederhana seperti menyiram bunga, memberi makan 

hewan  ternak dan membersihkan kandangnya.  Anak tunagrahita kondisi sedang 

ini disebut juga golongan imbesil. Mereka masih dimungkinkan untuk mampu 

mandiri  dengan tetap dalam pengawaan orang lain yang siap membantu apabila 
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mereka membutuhkan bantuan. Apabila dilatih secara konsisten dan tepat, maka 

golongan imbesil ini bisa mencapai kecerdasan mental anak-anak usia 7 tahun. 

c. Anak Tunagrahita Berat (IQ <30) 

Anak tunagrahita yang digolongkan dalam klasifikasi berat memiliki tingkat 

intelegensi dibawah 30. Dengan tingkat intelegensi sekian, anak-anak biasa 

disebut dengan idiot ini sulit sekali untuk dilatih apalagi dididik untuk belajar 

berbagai teori akademis. Perawatan khusus dan keikhlasan dari keluargan sangat 

dibutuhkan oleh mereka. Biasanya keadaan idiot ini diikuti dengan berbagai 

kelainan dan kelemahan dalam fungsi tubuh lainnya. Mereka perlu perawatan 

khusus dan dibantu dalam setiap aktifitasnya. Untuk bertahan hidup saja rasanya 

membutuhkan banyak bantuan. Kecerdasan optimal yang dimiliki hanya setara 

dengan anak usia 3 tahun. Jika mereka bisa berjalan dan membersihkan diri 

sendiri tergolong cukup baik bagi pencapaian stimulasi yang bisa dilakukan. 

Dan penggolongan anak tunagrahita untuk keperluan pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

1) Educable 

Anak pada kelompok ini masih mempunyai kemampuan dalam akademik 

setara dengan anak reguler pada kelas 5 sekolah dasar. 

2) Trainable 

Mempunyai kemampuan dalam mengurus diri sendiri, pertahanan diri, dan 

penyesuaian sosial sangat terbatas kemampuannya untuk mendapat pendidikan 

secara akademik. 
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3) Custodia 

Dengan pemberian latihan yang terus menerus dan khusus. Dapat melatih 

anak tentang dasar-dasar cara menolong diri sendiri dan kemampuan yang bersifat 

komunikatif (Wijaya, 2013: 29).  

 

3. Karakteristik Tunagrahita 

a. Karakteristik Umum 

Depdiknas (2003) mengemukakan bahwa karakteristik anak tunagrahita yaitu 

penampilan fisik tidak seimbang, tidak dapat mengurus diri sendiri, sesuai dengan 

usianya, perkembangan bicara atau bahasanya terhambat, kurang perhatian pada 

lingkungan, koordinasi geraknya kurang dan sering mengeluarkan ludah tanpa 

sadar. James D Page yang dikutip dalam (Apriyanto,2012: 33-34) menguraikan 

karakteristik anak tunagrahita sebagai berikut: 

1) Kecerdasan 

Kapasitas belajarnya sangat terbatas terutama untuk hal-hal yang abstrak. 

Mereka lebih banyak belajar dengan cara membeo (rote-learning) bukan dengan 

pengertian. 

2) Sosial 

       Dalam pergaulan mereka tidak dapat mengurus, memelihara dan memimpin 

diri. Ketika masih kanak-kanak mereka harus dibantu terus menerus, disingkirkan 

dari bahaya dan diawasi waktu bermain dengan anak lain. 

3) Fungsi-fungsi mental lain 
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Mengalami kesukaran dalam memusatkan perhatian, pelupa dan sukar 

mengungkapkan kembali suatu ingatan. Mereka menghindari berpikir, kurang 

mampu membuat asosiasi dan sukar membuat kreasi baru. 

4) Dorongan dan emosi 

Perkembangan dan dorongan emosi anak tunagrahita berbeda-beda sesuai 

dengan tingkat ketunagrahitaan masing-masing. Kehidupan emosinya lemah, 

mereka jarang menghayati perasaan bangga, tanggung jawab dan hak sosial. 

5) Organisme 

Struktur dan fungsi organisme pada anak tunagrahita umumnya kurang dari 

anak normal. Dapat berjalan dan berbicara diusia yang lebih tua dari anak normal. 

Sikap dan gerakannya kurang indah, bahkan diantaranya banyak yang mengalami 

cacat bicara. 

Anak tunagrahita memiliki keterbatasan dalam penguasaan bahasa. Mereka 

bukannya mengalami kerusakan artikulasi, akan tetapi pusat pengolahan yang 

kurang berfungsi sebagaimana mestinya. Karena itulah anak tunagrahita 

membutuhkan kata-kata kongkret yang sering didengarnya. Selain itu perbedaan 

dan persamaan harus ditunjukkan secara berulang-ulang. Hal lainnya dari anak 

tunagrahita adalah kurangnya kemampuan mereka untuk mempertimbangkan 

sesuatu, untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan membedakan 

yang benar dan yang salah. Semua hal itu dikarenakan kemampuan anak 

tunagrahita terbatas. 

Selain karakteristik yang disebutkan, Delphie (2006) dalam Wikasanti (2014: 

24) menyebutkan bahwa karakteristik anak tunagrahita meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 
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a) Mempunyai dasar secara fisiologis, sosial dan emosional sama 
seperti anak-anak yang tidak menyandang tunagrahita; b)  Selalu 
bersifat eksternal locus of control sehingga mudah sekali melakukan 
kesalahan (expectancy for failure); c)  Suka meniru perilaku yang benar 
dari orang lain dalam upaya mengatasi  kesalahan-kesalahan yang 
mungkin ia lakukan (outerdirectedness); d)  Mempunyai perilaku yang 
tidak dapat mengatur diri sendiri; e)  Mempunyai permasalahan 
berkaitan dengan perilaku sosial (social behavioral); f)  Mempunyai 
masalah berkaitan dengan karakteristik belajar;  g)  Mempunyai 
masalah dalam bahasa dan pengucapan;  h)  Mempunyai masalah dalam 
kesehatan fisik; i)  Kurang mampu untuk berkomunikasi;  j)  
Mempunyai kelainan pada sensor gerak; k)  Mempunyai masalah 
berkaitan dengan psikiatri, adanya gejala-gejala depresif. 

 
Mengacu pada fungsi intelektual yang secara jelas berada dibawah rata-rata 

atau normal, sehingga menyebabkan perkembangan kecerdasan banyak memiliki 

hambatan. Untuk itu diperlukan layanan khusus guna membantu mengoptimalkan 

kemampuan dan potensinya, hal ini yang terutama berkaitan dengan perawatan 

diri. Sehingga pada masa depannya tidak selalu bergantung pada orang lain. 

b. Karakteristik Khusus 

Wardani (2002) dalam Apriyanto (2012: 36) mengemukakan karakteristik 

anak tunagrahita menurut tingkat ketunagrahitaannya sebagai berikut: 

1) Karakteristik Tunagrahita Ringan 

Meskipun tidak dapat menyamai anak normal yang seusia dengannya, mereka 

masih dapat membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Kecerdasannya 

berkembang dengan kecepatan antara setengah dan tiga perempat kecepatan anak 

normal dan berhenti pada usia muda. Mereka dapat bergaul dan mempelajari 

pekerjaan yang hanya memerlukan semi skilled. Pada usia dewasa kecerdasannya 

mencapai tingkat usia normal 9 dan 12 tahun. 
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2) Karakteristik Tunagrahita Sedang 

Anak tunagrahita sedang hampir tidak bisa mempelajari pelajaran-pelajaran 

akademik. Namun mereka masih memiliki potensi untuk mengurus diri sendiri  

dan dilatih untuk mengerjakan sesuatu secara rutin, dapat dilatih berkawan, 

mengikuti kegiatan dan menghargai hak milik orang lain. Sampai batas tertentu 

mereka selalu membutuhkan pengawasan, pemeliharaan dan bantuan orang lain. 

Setelah dewasa kecerdasan mereka tidak lebih dari anak normal usia 6 tahun. 

3) Karakteristik Tunagrahita Berat dan Sangat Berat 

Anak tunagrahita berat dan sangat berat sepanjang hidupnya akan selalu 

tergantung pada pertolongan dan bantuan orang lain. Mereka tidak dapat 

memlihara diri sendiri dan tidak dapat membedakan mana bahaya dan mana 

bukan bahaya. Mereka juga tidak dapat bicara, kalaupun bicara hanya mampu 

mengucapkan kata-kata atau tanda sederhana saja. Kecerdasannya walaupun 

mencapai usia dewasa berkisar seperti anak normal usia paling tinggi 4 tahun. 

 

c. Karakteristik pada Masa Perkembangan 

Pengenalan ciri-ciri pada perkembangan ini penting karena segera dapat 

diketahui tanpa mendatangkan ahli terlebih dahulu. Beberapa ciri yang dapat 

dijadikan indikator adanya kecurigaan, berbeda dengan anak pada umumnya 

menurut Triman Prasadio dalam Apriyanto (2012: 37-38) adalah sebagai berikut: 

1) Masa Bayi 

Pada masa ini sulit untuk segera membedakan nya tetapi para ahli 

mengemukakan bahwa ciri-ciri bayi tunagrahita adalah tampak mengantuk saja, 
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apatis, tidak pernah sadar, jarang menangis, kalau menangis terus menerus, 

terlambat duduk, bicara dan berjalan. 

2) Masa Kanak-kanak 

Pada masa ini anak tunagrahita sedang lebih mudah dikenal dari pada anak 

tunagrahita ringan. Karena anak tunagrahita sedang mulai memperhatikan ciri-ciri 

klinis seperti mongoloid, kepala besar, kepala kecil, dan lain-lain. Tetapi anak 

tunagrahita ringan (yang lambat) memperlihatkan ciri-ciri: sukar memulai dan 

melanjutkan sesuatu, mengerjakan sesuatu berulang-ulang tetapi tidak ada variasi, 

penglihatannya tampak kosong, melamun, ekspresi muka tanpa ada pengertian. 

Selanjutnya tunagrahita ringan (yang cepat) memperlihatkan ciri-ciri: mereaksi 

cepat tetapi tidak tepat, tampak aktif sehingga memberi kesan anak ini pintar, 

pemusatan perhatian sedikit, hiperaktif, bermain dengan tangannya sendiri, cepat 

bergerak tanpa dipikirkan terlebih dahulu. 

3) Masa Sekolah 

Masa ini merupakan masa yang penting diperhatikan karena biasanya anak 

tunagrahita langsung masuk sekolah dan ada dikelas-kelas SD biasa. Ciri-ciri 

yang mereka munculkan adalah sebagai berikut: 

a) Adanya kesulitan belajar hampir pada semua mata pelajaran (membaca, 

menulis, dan berhitung) 

b) Prestasi yang kurang 

c) Kebiasaan kerja tidak baik 

d) Perhatian yang mudah beralih 

e) Kemampuan motorik yang kurang 

f) Perkembangan bahasa yang jelek 
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g) Kesulitan menyesuaikan diri 

Jadi pada masa ini anak sangat perlu perhatian yang khusus, karena 

terbentuknya anak pada masa mendatang ditentukan pada masa sekolah. 

4) Masa Puber 

Masa ini perubahan yang dimiliki remaja tunagrahita sama halnya dengan 

remaja normal atau biasa. Pertumbuhan fisik anak berkembang normal, tetapi 

perkembangan pada berpikir dan kepribadiannya berada dibawah usianya atau 

tidak normal. Akibatnya anak akan mengalami kesulitan dalam pergaulan dan 

mengendalikan diri. Beberapa karakteristik dari anak tunagrahita antara lain 

lamban dalam mempelajari hal-hal yang baru, kemampuan bicaranya sangat 

kurang bagi anak tunagrahita berat, cacat fisik dan perkembangan gerak, kurang 

dalam kemampuan menolong diri sendiri, tingkah laku dan interaksi yang tidak 

normal serta tingkah laku yang kurang wajar dan terus menerus. 

 

4. Faktor Penyebab Tunagrahita 

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan seseorang menjadi tunagrahita. 

Para ahli dari berbagai ilmu telah membagi faktor-faktor penyebab menjadi 

beberapa kelompok. Straus mengelompokkan faktor-faktor tersebut menjadi dua 

gugus yaitu endogen dan eksogen. 

Suatu faktor dimasukkan kedalam gugus endogen apabila letaknya pada 
sel keturunan, faktor ini diturunkan. Sedangkan yang termasuk kedalam 
faktor eksogen adalah hal-hal diluar sel keturunan, misalnya: infeksi dan 
virus yang menyerang otak, benturan, radiasi dan sebagainya, faktor ini 
tidak diturunkan. 

Berikut ini akan dibahas beberapa penyebab ketunagrahitaan yang sering 

ditemukan baik dari faktor keturunan, maupun dari faktor lingkungan. 
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a. Faktor Keturunan 

Terjadi karena adanya kelainan kromosorn (inversi, delesi, duplikasi) dan 

kelainan gen ( kekuatan kelainan, lokus gen) 

b. Gangguan Metabolisme Gizi 

Kegagalan dalam metabolisme dan kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan 

gizi dapat mengakibatkan terjadinya gangguan fisik maupun mental pada 

individu. Berikut kelainan yang disebabkan oleh kegagalan metabolisme dan 

kekurangan gizi pada penderitanya yang diadabtasi dari Hanbook of care and 

Training of Developmental Abilities dalam Apriyanto (2012: 44) adalah 

Gangguan metabolisme asam amino (phenylketonuria), gangguan metabolisme 

saccharide (gargolism), kelainan hypothyroidism (cretinism). 

c. Infeksi dan Keracunan 

Diantara penyebab terjadinya ketunagrahitaan adalah adanya infeksi dan 

keracunan yang mana terjadi selama janin masih berada dalam kandungan ibunya. 

Infeksi dan keracunan ini tidak lansung, tetapi lewat penyakit-penyakit yang 

dialami ibunya, diantaranya adalah penyakit rubella, syphilis bawaan, syndrome 

gravidity yang beracun. 

d. Trauma dan Zat Radioaktif 

Ketunagrahitaan dapat juga disebabkan karena terjadinya trauma pada 

beberapa bagian tubuh khususnya pada otak ketika bayi dilahirkan dan terkena zat 

radioaktif selama hamil. Trauma otak terjadi pada kepala dapat menimbulkan 

pendarahan intracranial yang mengakibatkan terjadinya kecacatan pada otak. 

Sedangkan pada zat radioaktif, ketidaktepatan penyinaran atau radiasi sinar x 

selama bayi dalam kandungan mengakibatkan tunagrahita microcephaly. Janin 
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yang terkena zat radioaktif pada usia tiga sampai enam minggu pertama 

kehamilan sering menyebabkan kelainan pada berbagai organ. Karena pada masa 

ini embrio mudah sekali terpengaruh. 

e. Masalah pada Kelahiran 

Kelainan dapat juga disebabkan oleh masalah-masalah yang terjadi pada 

waktu kelahiran (perinatal), misalnya kelahiran yang disertai hyposia dapat 

dipastikan bahwa bayi yang dilahirkan menderita kerusakan otak, menderita 

kejang dan nafas yang pendek. Kerusakan otak pada prenatal dapat disebabkan 

oleh trauma mekanis terutama pada kelahiran yang sulit. 

f. Faktor Lingkungan (Sosial Budaya) 

Menurut Paton dan Polloway dalam Apriyanto (2012: 47)  bahwa bermacam-

macam pengalaman negatif atau kegagalan dalam melakukan interaksi yang 

terjadi selama periode perkembangan menjadi salah satu penyebab 

ketunagrahitaan. Anak tunagrahita banyak ditemukan pada daerah yang memiliki 

tingkat sosial ekonomi rendah, hal ini disebabkan ketidakmampuan lingkungan 

memberikan stimulus yang diperlukan selama masa perkembangannya. 

 

B. Konsep Pembelajaran  

1. Pengertian Pembelajaran 

Menurut Rahyubi (2011: 6), pembelajaran adalah proses interaksi siswa 

dengan siswa dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

merupakan bantuan yang diberikan guru agar dapat terjadi proses pemerolehan 

ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap 

dan kepercayaan pada siswa. Dijelaskan lebih lanjut oleh Rahyubi, (2011:7) 
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pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, walaupun 

mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar 

supaya siswa dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu 

hal yang obyektif (aspek kognitif), serta memperoleh keterampilan tertentu (aspek 

Psikomotorik). 

Undang-undang No 20 tahun 2003 menyatakan pembelajaran adalah proses 

interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Berdasarkan uraian di atas tentang pembelajaran dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu sistem yang tersusun atas unsur-unsur dalam kegiatan 

belajar mengajar, dimana adanya proses interaksi antara siswa dengan guru 

sehingga berkaitan erat untuk memperoleh suatu ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada 

siswa. 

 

2. Pembelajaran Anak Tunagrahita 

Tunagrahita (Intellectual Disability) adalah anak yang mempunyai 

keterbelakangan intelegensi. Sehingga untuk pendidikan dan pengajaran 

memerlukan program yang khusus sesuai tingkatannya. Pembelajaran khusus 

siswa tunagrahita pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan siswa pada umumnya. 

Hanya saja perlu dirumuskan ketentuan-ketentuan khusus atau diadakan 

penyesuaian, mengingat karakteristik siswa tunagrahita berbeda pula dengan 

karakteristik siswa lainnya. Menurut Astati (2009:6.29), kebutuhan pendidikan 

dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan potensi yang 
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dimiliki oleh individu. Secara khusus dalam pendidikan, siswa tunagrahita 

membutuhkan hal-hal di bawah ini, yaitu: 

a. Jenis mata pelajaran. Penentuan materi pembelajarannya lebih banyak 

diarahkan pada pelajaran keterampilan. 

b. Waktu belajar. Siswa tunagrahita membutuhkan pengulangan mempelajari 

sesuatu. 

c. Kemampuan bina diri. Kajian bina diri bagi siswa tunagrahita dibutuhkan 

agar dapat mengantarkan siswa untuk tidak tergantung pada orang lain. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran siswa 

tunagrahita membutuhkan penentuan materi pembelajarannya lebih banyak 

diarahkan pada keterampilannya, bukan hanya itu waktu belajar juga sangat 

diperlukan oleh siswa tunagrahita dengan menggunakan contoh-contoh konkrit 

dan pengulangan berulang namun hal ini pengulangan tergantung pada klasifikasi 

ketunagrahitaannya serta dibutuhkan pula kemampuan bina diri agar dapat 

mengantar siswa untuk tidak tergantung pada orang lain. 

Ekodjatmiko, (2006:17) mengemukakan beberapa bidang pengembangan 

yang diperlukan bagi siswa terbelakang mental di sekolah yang harus diperhatikan 

oleh guru, seperti diketahui siswa tunagrahita memiliki kemampuan yang 

bervariasi, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Namun karena 

keterbatasannya mereka memiliki kesulitan di sekolah, baik dalam belajar maupun 

dalam penyesuaian diri di masyarakat, sehingga siswa memerlukan layanan 

pendidikan khusus itu berikut ini : 

1) Pengembangan kemampuan kognitif 
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Dalam pengembangan kognitif siswa perlu dipertimbangkan, dari waktu 

belajar yang memerlukan waktu lebih banyak untuk mempelajari materi serta 

dorongan dan penggunaan media benda konkrit sangat dibutuhkan untuk dapat 

memahami materi tertentu sesuai dengan tingkat kemampuannya. 

2) Pengembangan kemampuan berbahasa atau komunikasi 

Keterlambatan dalam bidang bahasa (delayed languange) merupakan salah 

satu ciri siswa terbelakangan mental. Keterlambatan dan kesulitan siswa di bidang 

akademis pada umunya juga bersumber dari keterlambatan dalam bahasa. Agar 

perolehan bahasa siswa menjadi lebih memadai sangat diperlukan usaha-usaha 

bimbingan berbahasa. Adapun menurut Apriyanto (2012: 64-65) mengemukakan 

bahwa siswa yang mengalami keterbelakangan mental membutuhkan kebutuhan 

komunikasi eskpresif dan komunikasi resetif. 

3) Pengembangan kemampuan sosial 

Kebutuhan sosial ini mengarah langsung pada pentingnya daya dorong 

interaksi soaial yang positif antara siswa dan siswi terbelakang mental dengan 

teman-teman lainnya di sekolah. Untuk mendukung suasana demikian diperlukan 

lingkungan inklusif bagi siswa-siswa terbelakangan mental. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa siswa memerlukan pengembangan baik dari 

segi kognitif yang membutuhkan dorongan dan waktu belajara lebih banyak serta 

memerlukan kemampuan ekspresif dan reseftif, untuk menjawab pertanyaan yang 

diberikan tentang identitas diri, keluarga, serta mampu memahami percakapan 

orang lain dan simbol-simbol yang ada di lingkungan sekitar dan memerlukan 

pengembangan sosial untuk menunjang berbagai aktivitas dalam kehidupan. 
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3. Kesulitan Pembelajaran anak Tunagrahita 

Kesulitan pembelajaran anak tunagrahita dapat dilihat dari berat atau 

ringannya ketunagrahitaan seorang anak, semakin berat ketunagrahitaan anak, 

maka semakin berat juga pembelajaran yang bisa diterima. Apriyanto (2012: 91-

93) menjelaskan tentang masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran di kelas, antara lain : 

a. Masalah kesulitan belajar 

Masalah ini merupakan masalah yang nyata pada siswa tunagrahita hal ini 

disebabkan karena adanya keterbatasan dalam berpikir. Kesulitan belajar pada 

anak tunagrahita nampak nyata ketika berhadapan dengan bidang pengajaran 

akademik disekolah seperti berhitung, membaca, menulis, atau pengajaran lain 

yang memerlukan pemikiran. Bukan bererti mereka tidak dapat belajar, mereka 

dapat belajar tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. 

b. Masalah penyesuaian diri 

Penyesuain diri ada kaitannya dengan perilaku adaptif, perilaku adaptif 

digambarkan sebagai kefektifan individu dalam memenuhi standar kemandirian 

dan tanggung jawab sosial. Dengan kata lain perilaku adaptif seorang anak 

berkaitan dengan kemampuannya dan kultur atau norma lingkungan setempat. 

Disadari atau tidak masalah perilaku adaptif atau masalah penyesuaian diri ada 

kaitannya dengan sikap dan pola asuh orang tua serta perlakuan dari orang-orang 

di lingkungannya. Perlakuan orang tua akan memberi warna pada pola prilaku 

anak tunagrahita. 
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c. Masalah gangguan kepribadian dan emosi 

Siswa tunagrahita mengalami keunikan dalam berhubungan dengan 

lingkungan sekitar, yang mana siswa tunagrahita kurang mampu mengatasinya. 

Menurut Ericson (1968) dalam Apriyanto (2012: 92) 

Kepuasan secara fisik dan kebutuhan akan kesehatan adalah pokok 
untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan emosi dan sosial seorang 
anak yang sangat penting untuk perkembangan anak secara keseluruhan. 
Pertumbuhan psikososial anak dibantu oleh perasaan dicintai dan 
diterima oleh orang-orang yang berada dalam lingkungan sekitarnya. 
Keamanan secara emosi dan fisik memberi dasar untuk 
mengembangkan kepercayaan, yang mana mengizinkan anak untuk 
mengeksplor dan menguji aspek-aspek lingkungan dan berusaha untuk 
mengembangkan pemahaman terhadap diri sendiri (sense of self). 

 
Siswa tunagrahita memiliki dasar psikologis, sosial dan emosi yang sama dengan 

siswa normal lainnya. Tetapi mereka sering mengembangkan perilaku-perilaku 

yang kurang produktif (counterproductive) untuk merealisasikan potensi 

kemampuan sepenuhnya. 

 

4. Upaya Pembelajaran dalam Penanganan Anak Tunagrahita 

Anak tunagrahita adalah anak yang mempunyai kekurangan atau keterbatasan 

dari segi mental intelektualnya, dibawah rata-rata normal. Sehingga mengalami 

kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial, dan karena 

memerlukan layanan pendidikan khusus. Pada prinsipnya tidak jauh berbeda 

penerapannya dengan pendidikan pada umumnya. Pada hakekatnya strategi 

pembelajaran tersebut harus memperhatikan karakteristik murid, tujuan belajar, 

dan ketersediaan sumber. Pada anak tunagrahita ringan dan sedang mungkin lebih 

efektif menggunakan strategi pembelajaran yang menekankan latihan. Yang tidak 
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terlalu banyak menuntut kemampuan berfikir yang kompleks. Strategi ini 

menekankan pada latihan yang diulang-ulang (Delphie, 2006). 

Setiap individu berkembang sesuai dengan irama perkembangannya. 

Pendidikan yang diberikanpun sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. 

Penanganan pada pembelajaran anak tunagrahita tergantung pada kesulitan yang 

dialami setiap individu. Peran guru dalam penanganan ini sangat penting. Guru 

sebagai pembimbing dikelas perlu memandang siswa tunagrahita dengan kondisi 

yang bervariasi tentang potensi mereka atau kemampuannya secara individual. 

Dengan memandang mereka secara individual, akan berimplikasi pada penerapan 

program bimbingan yang mampu mengoptimalkan potensi mereka. Seorang guru 

pembimbing atau guru khusus yang mampu melaksanakan manajemen 

pembelajaran dikelas dengan baik akan mendorong siswa tunagrahita untuk 

belajar sesuai dengan program individual masing-masing. Kemampuan itu 

meliputi perencanaan pembelajaran dikelas, penetapan materi, pemilihan metode, 

dan pengembangan cara evaluasi yang akan dilakukan didalam kelas. Strategi 

pembelajaran ini merupakan program pembelajaran yang diindividualisasikan. 

 

C. Konsep Pembelajaran Membaca  

1. Pembelajaran Membaca 

Membaca Menurut Kusmana (2012: 73) merupakan salah satu keterampilan 

berbahasa, disamping keterampilan menyimak, berbicara dan menulis. Keempat 

keterampilan itu merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.  

Membaca merupakan kegiatan memaknai lambang-lambang bunyi atau 
lambang ortografis tertulis dalam kegiatan berbahasa. Pemaknaan itu 
akan dapat diwujudkan jika seseorang terlebih dahulu memahami 
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fonologis dari lambang tersebut dan memahami makna morfologis 
dalam untaian kata pada suatu tata kalimat.  

 

Ada  beberapa  tujuan  pembelajaran  yang  diharapkan  dalam  membaca 

permulaan Supraptiningsih, (2005: 1, 2), yaitu : 

a. Memupuk dan mengembangkan kemampuan siswa untuk memahami dan 

melaksanakan cara membaca permulaan dengan baik dan benar. 

b. Melatih mengembangkan kemampuan siswa untuk mengenal huruf-huruf 

sebagai tanda bunyi dan suara. 

c. Melatih dan mengembangkan kemampuan siswa agar terampil mengubah 

tulisan menjadi bersuara. 

d. Mengenal  dan  melatih  siswa  untuk  dapat  memahami  kata-kata  yang 

dibaca dan mengingat artinya dengan baik. 

e. Melatih keterampilan siswa untuk dapat memahami kata-kata yang dibaca 

dan mengingat artinya dengan baik. 

f. Melatih keterampilan siswa untuk dapat menentukan arti kata tertentu dari 

sebuah kata dalam konteks kalimat. 

Pada hakikatnya membaca merupakan proses pengubahan lambang visual (katon) 

menjadi bunyi (auditoris). Dari pengertian itu bahwa membaca yang paling dasar 

yang terjadi pada kegiatan membaca permulaan. Pada tahap itu kegiatan membaca 

lebih ditujukan pada pengenalan lambang-lambang bunyi yang belum 

menekankan aspek makna atau informasi, yang dimana sasarannya adalah agar 

siswa dapat melek huruf terlebih dahulu. 

Menurut Dechan dan Henry P. Smith dalam Kusmana (2012: 75) mengatakan 

bahwa membaca adalah suatu interpretasi simbol-simbol tertulis. Membaca adalah 
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komunikasi interaktif antara pembaca dan bacaan. Pembaca menggunakan latar 

belakang pengalaman dan pengetahuannya untuk memahami bahasa dalam 

bacaan.  Dan kegiatan membaca merupakan suatu proses decoding, yakni 

mengubah kode-kode atau lambang-lambang verbal yang berupa rangkaian huruf-

huruf menjadi bunyi bahasa yang dapat dipahami. Kegiatan-kegiatan yang 

ditempuh dalam membaca adalah menggunakan pemikiran atau penalaran 

termasuk ingatan.  

Dari berbagai definisi membaca tersebut dapat disimpulkan bahwa membaca 

adalah kegiatan fisik dan mental yang menuntut seseorang untuk 

menginterprestasikan simbol-simbol tulisan dengan aktif dan kritis. Membaca 

juga bermakna sebagai pola komunikasi dengan diri sendiri, agar pembaca dapat 

menemukan makna tulisan dan memperoleh informasi sebagai proses transmisi 

pemikiran untuk mengembangkan intelektualitas dan pembelajaran sepanjang 

hayat. 

 

2. Kemampuan Membaca Permulaan Siswa Tunagrahita 

Kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang 

studi. Jika anak pada usia permulaan tidak memiliki kemampuan membaca, maka 

anak akan mengalami kesulitan dalam mempelajari berbagai bidang studi pada 

kelas berikutnya. Siswa tunagrahita mengalami hambatan dalam kemampuan 

intelektualnya. Akibat hambatan tersebut maka pembelajaran membaca akan sulit 

untuk diajarkan. Siswa membutuhkan pembelajaran khusus. Membaca selalu 

berkaitan dengan bahasa. Karena membaca bagian dari bahasa yang disampaikan 

melalui tulisan. Teori belajar bahasa pada umumnya diambil dari teori belajar 
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yang dikembangkan oleh para ahli psikologi dan pendidikan. Kognisi/ kognitif 

memiliki makna yang sama dengan berfikir yang mengacu pada berbagai proses 

yang terjadi dalam diri. Teori kognitif sangat menekankan pada proses berfikir, 

oleh karena itu dalam teori ini memberi penekanan pada kemampuan manusia 

untuk berpikir dan menalar. 

Mengulang proses pembelajaran sangat dibutuhkan siswa tunagrahita. Dalam 

proses pembelajaran membaca, pengulangan yang terus menerus akan membentuk 

suatu kebiasaan dalam membaca. Kebiasaan membaca ini secara tidak langsung 

akan meningkatkan kemampuan membaca. Membaca merupakan aktivitas 

kompleks yang merupakan sejumlah besar tindakan terpisah yang mencakup 

penggunaan pengertian, khayalan, pengamatan dan ingatan. Manusia tidak 

mungkin dapat membaca tanpa menggerakkan mata dan menggunakan pikiran 

(teori kognitif). Koordinasi antara penglihatan (visual) dengan kemampuan 

berfikir saling berkaitan. Jika salah satunya mengalami hambatan maka yang 

kemampuan membacanya pun tidak akan sempurna. Oleh karena itu dibutuhkan 

keseimbangan antara 2 hal tersebut, Soedarso dalam (Abdurrahman, (2003:200). 

Membaca adalah pengenalan simbol-simbolbahasa tulis yang merupakan 

stimulus yang membantu proses mengigat tentang apa yang dibaca untuk 

membangun suatu pengertian melalui pengalaman yang telah dimiliki Bond dalam 

(Abdurrahman, 2003:200). Proses membaca selalu terkait dengan pengenalan 

huruf, bunyi dari huruf, makna dan pemahaman terhadap makna berdasarkan 

konteks wacana. Kemampuan membaca siswa dapat diukur melalui kelancaran 

membaca dan memahami kata yang dibacanya. Pada siswa tunagrahita tingkat 
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kognitif masih sampai pada tahap berpikir abstrak, siswa belum dapat berpikir 

kongkrit. 

Membaca terdiri dari aktivitas fisik yang berhubungan dengan membaca yaitu 

gerak mata dan ketajaman penglihatan. Sedangkan aktivitas mental yang 

berhubungan dengan membaca yaitu mencakup ingatan dan pemahaman 

(penalaran/ kognitif). Kebanyakan siswa dapat membaca secara lancar tetapi tidak 

memahami isi bacaan tersebut. Ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca 

bukan hanya terkait erat dengan kematangan gerak motorik mata tetapi juga tahap 

perkembangan kognitif. Jadi kesimpulannya adalah pada membaca permulaan 

hanya sebatas penguasaan huruf, membaca huruf perhuruf, mengenal fonem dan 

menggabungkan fonem menjadi suku kata atau kata. 

 

3. Tahap Perkembangan Membaca 

Dalam membaca terdapat perkembangan yang akan menunjukkan atau 

mewakili sampai mana kemampuan membaca siswa dilihat dari umur, 

kematangan fisik dan lain sebagainya. Tahap perkembangan membaca ini sangat 

penting karena dari sinilah guru akan melihat dan mengukur kemampuan siswa 

dalam membaca sudah sampai pada tahap perkembangan yang mana yang akan 

membantu guru dalam mempersiapkan metode membaca yang sesuai dengan 

kemampuan siswa tersebut. Ada lima tahap perkembangan membaca menurut 

Harris seperti dikutip oleh Mercer dalam Abdurrahman (2003: 201) yaitu: 

a. Tahap perkembangan kesiapan membaca 
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Pada tahap ini kesiapan membaca meliputi jarak waktu dari seseorang 

dilahirkan hingga pelajaran membaca diberikan. Umumnya pada saat masuk kelas 

1 SD. 

b. Tahap membaca permulaan 

Membaca permulaan umumnya dimulai sejak anak masuk kelas 1 SD yaitu 

pada saat anak berusia 6 tahun. Membaca permulaan untuk memberikan 

pengajaran pada pengenalan simbol bahasa atau huruf. 

c. Tahap keterampilan membaca cepat 

Membaca cepat terjadi pada jenjang sekolah dasar yaitu dikelas 2 atau kelas 

3. Yang biasanya pada tahap ini anak akan diperkenalkan pada satu unit bahasa 

terkecil yaitu kalimat yang dirinci jadi kata dan dirinci lagi jadi suku kata. 

d. Tahap membaca luas 

Tahap ini terjadi pada jenjang sekolah dasar dikelas 4 atau 5. Pada tahap ini 

anak suka membaca dan menikmati dalam membaca. 

e. Tahap membaca yang sesungguhnya 

Tahap ini terjadi pada jenjang SMP dan berlanjut hingga dewasa. Pada tahap 

ini anak tidak lagi belajar membaca, tapi membaca untuk belajar. 

Dari penjelasan diatas perkembangan membaca siswa reguler dan siswa 

tunagrahita jelas berbeda. Jika diatas dijelaskan membaca cepat dilakukan dikelas 

2 atau kelas 3, berbeda halnya dengan tunagrahita yang tahap perkembangan 

membaca masih pada tahap mengenal huruf vokal, konsonan, suku kata dan kata. 
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4. Metode Membaca Permulaan 

Membaca permulaan memiliki metode untuk memudahkan pengajar dalam 

menyampaikan cara membaca kepada siswa. Metode ini sudah banyak diterapkan 

untuk melatih siswa dalam membaca khususnya pada tahapan permulaan. Ada 

beberapa metode yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran membaca 

permulaan seperti yang dikemukakan (Alhkadiah, 1993: 32-34) seperti: 

a. Metode Abjad (Eja) 

Pada metode ini pemberian nama untuk masing-masing huruf yang digunakan 

dalam pembelajaran membaca. Metode ini memulai pengajarannya dengan 

memperkenalkan huruf-huruf. 

b. Metode Bunyi (Suara) 

Metode bunyi menyebut huruf sesuai dengan bunyi aslinya. Dalam metode 

bunyi siswa akan dilatih mengucapkan huruf-huruf sesuai dengan bunyinya. 

Penyebutan atau pelafalan disesuaikan dengan bunyi konsonan dengan 

penambahan bunyi (e) didepan atau dibelakang huruf. Dengan demikian metode 

bunyi  lebih menekankan pada bunyi huruf bukan nama huruf.     

c.  Metode Suku Kata 

Setelah tahapan abjad anak akan belajar mengenal suku kata dengan cara 

merangkai beberapa huruf yang sudah dikenalnya. Contoh anak sudah mengenal 

huruf a, c, j, k, l disusun menjadi ji-ka. 

d. Metode Kata Lambang 

Metode ini berbeda dengan metode abjad dan metode suara karena dalam 

metode ini siswa tidak langsung berkenalan dengan huruf, melainkan 
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diperkenalkan satu/ dua katayang mengandung yang sama, biasanya satu atau dua 

suku kata. 

e. Metode Global 

Metode ini penerapannya dimulai dengan cara membaca kalimat secara utuh 

yang ada di bawah gambar, kemudian dilanjutkan dengan membaca kalimat tanpa 

bantuan gambar, menjabarkan kalimat menjadi kata-kata, menjadi suku kata dan 

merangkaikan suku kata menjadi kalimat 

f. Metode SAS 

Dalam metode ini ada beberapa langkah yang akan ditempuh oleh seorang 

guru, yaitu : 

1. Guru bercerita atau bertanya jawab dengan siswa disertai gambar. 

2. Membaca beberapa gambar ( misalnya gambar ibu ) 

3. Membaca   beberapa   kalimat   dengan   gambar   (misalnya   di   bawah 

gambar ada seorang ibu terdapat bacaan ini ibu. 

4. Setelah  siswa  hapal  membaca  dengan  bantuan  gambar  dilanjutkan tanpa 

bantuan gambar 

5. Menganalisis  sebuah  kalimat  menjadi  kata,  suku  kata  dan  huruf  serta 

mensintesiskan kembali menjadi kalimat. 

Kegiatan dalam membaca permulaan masih lebih ditekankan pada 

pengenalan dan pengucapan lambang-lambang bunyi yang berupa huruf, kata, dan 

kalimat dalam bentuk sederhana. Pengucapan tersebut akan lebih bermakna jika 

dapat membangkitkan makna seperti dalam pembicaraan lisan. Latar belakang 

pengalaman siswa juga sudah berpengaruh dalam pengembangan kosakata dan 

konsep dalam membaca permulaan. Siswa dituntut mampu menyusun makna teks 
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secara sederhana. Demikian anak mulai mampu mengenal huruf, kata, kalimat-

kalimat sederhana, kemudian secara berangsur-angsur siswa mulai membaca 

pemahaman.  

 

D. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan  oleh  Ifa Arifah  (2014) dengan  judul “Pelaksanaan Pembelajaran Bagi 

Siswa Tunagrahita Di Kelas 5 Sd Gunungdani, Pengasih, Kulon Progo”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran untuk siswa 

tunagrahita dilihat dari beberapa aspek yakni: (1) materi didasarkan pada hasil 

assesmen, sehingga berbeda dengan siswa reguler, namun belum fungsional; (2) 

metode pembelajaran yang diterapkan sama dengan siswa lain, yakni ceramah, 

tanya jawab dan penugasan, tapi secara individual; (3) media pembelajaran yang 

digunakan adalah media yang konkret, sederhana, mudah ditemukan dan 

digunakan; (4) prinsip umum maupun khusus pembelajaran bagi tunagrahita telah 

terlaksana, hanya beberapa prinsip yang berkaitan dengan interaksi orangtua dan 

inisiatif siswa tunagrahita yang belum terlaksana; (5) hambatan yang dialami guru 

selama pembelajaran antara lain: kesulitan berkomunikasi dengan siswa 

tunagrahita, guru harus memberikan penjelasan dua kali, belum semua guru 

mendapatkan pembekalan untuk mengajar siswa tunagrahita, dan waktu 

pendampingan yang kurang; (6) respon siswa tunagrahita selama pembelajaran 

sangat positif. 

Persamaan  dari  penelitian yang dilakukan oleh Ifa Arifah  dengan  penelitian 

ini adalah sama-sama mengkaji tentang pembelajaran yang diberikan kepada anak 
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tunagrahita. Perbedaannya  adalah  pada  subjek  yang  diteliti, penelitian  ini 

dilakukan di SDN Punten 01 Batu, subyek  penelitian yang dilakukan  oleh  Ifa 

Arifah  di Sd Gunungdani, Pengasih, Kulon Progo. Selain pada subyek penelitian, 

perbedaan  penelitian  ini  adalah  pada  pembelajarannya. Yang dilakukan oleh 

Ifa Arifah pembelajaran umum kepada siswa tunagrahita, sedangkan pada 

penelitian ini pembelajaran membaca siswa tunagrahita. 

Penelitian yang relevan selanjutnya dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan  oleh Triyatno (2009) dengan judul “Peningkatan Prestasi Belajar 

Membaca Permulaan Dengan Media Pembelajaran Kartu Kata Untuk Anak 

Tunagrahita Ringan Kelas II SLB Negeri Kotagajah Lampung Tengah”. Hasil 

penelitian ini adalah pengunaan media pembelajaran kartu dengan nyata efektif 

dapat meningkatkan prestasi belajar membaca permulaan anak Tunagrahita 

Ringan kelas II SLB Negeri Kota gajah Kabupaten Lampung Tengah semester II 

tahun pelajaran 2008/2009. Terbukti dengan i rata-rata pada siklus I sebesar 58,3, 

sebesar 61,6 pada siklus II. dan sebesar 65 pada siklus III. 

Persamaan  dari  penelitian yang dilakukan oleh Triyatno dengan  penelitian 

ini adalah sama-sama mengkaji tentang pembelajaran membaca permulaan pada 

siswa tunagrahita. Perbedaannya  adalah  pada  subjek  yang  diteliti, penelitian  

ini pada semua siswa tunagrahita di SDN Punten 01 Batu, subyek  penelitian yang 

dilakukan  oleh  Triyatno hanya pada siswa tunagrahita ringan kelas II di SLB 

Negeri Kotagajah Lampung Tengah. Selain pada subyek penelitian, perbedaan  

penelitian  ini  adalah  pada penelitian yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan 

Triyatno adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), sedangkan pada peneliti adalah 

penelitian kualitatif. 
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Selain itu kajian terhadap jurnal yang relevan adalah jurnal penelitian yang 

dilakukan  oleh Sri Nurzalenawati Elly (2013) dengan judul “Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Kata Melalui Metode Fonetis Bagi Anak Tunagrahita 

Sedang”. Hasil penelitian ini adalah pembelajaran dengan metode fonetis dapat 

digunakan untuk mengatasi kesulitan anak dalam memahami materi ajar tentang 

mambaca kata benda berkaitan dengan nama anggota tubuh yang terdiri dari dua 

suku kata. Dan pembelajaran dengan metode fonetis dapat digunakan dalam 

melatih kemampuan membaca kata bagi anak tunagrahita sedang dengan 

menggunakan alat peraga yang dapat meningkatkan peran aktif dan konsentrasi 

siswa dalam pembelajaran. 

Persamaan  dari  penelitian yang dilakukan oleh Sri Nurzalenawati Elly 

dengan  penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pembelajaran membaca 

pada anak tunagrahita. Sedangkan perbedaannya  adalah  pada  jenis 

penelitiannya. Penelitian ini menggunakan penelitian tentang pembelajaran 

membaca pada tunagrahita, sedangkan pada jurnal tentang meningkatkan 

kemampuan membaca kata melalui metode fonetis pada tunagrahita. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kondisi Ideal : 

Kemampuan membaca harus 
dimiliki oleh setiap anak tak 
terkecuali bagi anak 
tunagrahita. Dimana guru 
harus memberikan 
pembelajaran membaca yang 
sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan dari siswa 
tunagrahita. 

 

Kondisi lapangan : 

 SDN Punten 01 Batu 
merupakan sekolah inklusi 
yang memiliki 5 siswa 
tunagrahita. 

 Siswa tunagrahita masih 
membutuhkan bimbingan dari 
guru dalam pembelajaran 
membaca. 

 Guru dalam mengelola 
pembelajaran masih terdapat 
berbagai kendala. Diantaranya 
kurangnya pengajar sehingga 
guru harus membagi kelas 
menjadi dua. 

 

Analisis Data 
1. Reduksi data 
2. Proses penyajian data 
3. Penarikan kesimpulan dan 

verifikasi data 
 

Teknik pengumpulan data: 
1. Observasi 
2. Wawancara 
3. Dokumentasi 

Hasil penelitian deskripsi 

Pembelajaran Membaca Siswa 

Tunagrahita di SDN Punten 01 Batu 

 

Pelaksanaan 

pembelajaran membaca 

siswa tunagrahita 

Upaya menangani 

kendala dari pelaksanaan 

pembelajaran membaca 

siswa tunagrahita 

Kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaan 

pembelajaran membaca 

siswa tunagrahita 



 
 

 


