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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah pendidikan inklusi pada awal mulanya diawali oleh 3 negara 

yaitu Denmark, Norwegia, dan Swedia. Sementara itu, Inggris mulai 

mempublikasikan mengenai ide tentang pendidikan inklusif dengan ditandai 

adanya perubahan dari model pendidikan segregatif menuju ke model 

pendidikan integratif yang ditindak lanjuti dengan adanya Deklarasi Bangkok 

pada tahun 1994 di Salamanca (Garnida, 2015:43). Berdasarkan 

perkembangan pendidikan inklusi di negara-negara lain, membuat Negara  

Indonesia melaksanakan konvensi nasional yang berhasil membentuk 

Deklarasi Bandung yang menyatakan bahwa Indonesia siap untuk 

menerapkan pendidikan Inklusif. 

Filosofi pendidikan inklusi menunjukkan bahwa terdapat keberagaman, 

perbedaan, namun mempunyai tujuan yang sama yaitu mencerdaskan anak 

bangsa. Filosofi pendidikan inklusi pada hakikatnya sama dengan ideologi 

Negara Indonesia, ideologi tersebut adalah Bhineka Tunggal Ika, artinya 

ketika founding father telah menanamkan falsafah keberagaman dalam 

kehidupan bernegara tetapi memiliki satu tekad yang sama (Garnida, 

2015:41). Pandangan dalam pendidikan inklusi tidak melihat suatu perbedaan 

menjadi hal yang menyimpang, melainkan sebagai suatu hal yang harus di 

syukuri. Semua orang baik yang memiliki kelainan maupun tidak, berhak 
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memperoleh pendidikan yang layak dan sama. Hal ini sesuai dengan UU No. 

20 tahun 2003 pasal 5 ayat (2) yang berbunyi “warga negara yang memiliki 

kelainan fisik emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak 

memperoleh pendidikan khusus”.  

Pendidikan inklusi merupakan layanan pendidikan di sekolah umum 

yang di dalamnya menerima anak reguler maupun anak berkebutuhan khusus. 

Siswa reguler yang tergabung dengan anak berkebutuhan khusus, secara 

langsung harus belajar menerima, menghargai walaupun terdapat perbedaan 

pada teman satu kelasnya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Ilahi 

(2013:62), menjelaskan pendidikan inklusi bertujuan untuk membentuk kelas 

yang mampu menghargai perbedaan dan menerima keanekaragaman. Salah 

satu contoh yang merupakan sekolah inklusi adalah SDN Sumbersari 1 kota 

Malang. Sekolah tersebut merupakan anggota pilot project penerapan sekolah 

inklusi. Pilot Project tersebut sebagai dasar dilakukannya penelitian karena 

dapat dijadikan panutan untuk sekolah lain dalam hal pengembangkan 

pembelajaran, dan dapat bermanfaat bagi siswa yang mempunyai kebutuhan 

khusus. 

Anak berkebutuhan khusus yang ada di SDN Sumbersari 1 kota Malang 

terdapat berbagai macam jenisnya antara lain lambat belajar, tunagrahita 

ringan, tunagrahita sedang, ADHD, autis, hiperaktif, speech delay, dan 

gangguan emosi. Siswa tunagrahita klasifikasinya ada tunagrahita ringan, 

sedang, dan berat. Masing-masing siswa yang memiliki kebutuhan khusus 

terdapat kelemahan yang berbeda-beda. Bukan hanya kelemahan, anak 

berkebutuhan khusus pasti mempunyai kelebihan yang dapat dikembangkan. 
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Kelebihan tersebut dapat digali pada bidang akademik dan juga bidang non-

akademik. Tugas guru adalah memfasilitasi agar kemampuan-kemampuan 

siswa tersebut dapat muncul dan berkembang.  

Siswa yang mempunyai kebutuhan khusus dapat mengembangkan 

kemampuannya dengan cara belajar bersama siswa reguler (teman sebaya) di 

sekolah inklusi. Setiap hari anak berkebutuhan khusus melakukan kegiatan 

belajar bersama teman sebaya di sekolah. Sesuai dengan pendapat Santrock 

(dalam Hasan dan Handayani, 2014:130) bahwa seorang siswa banyak 

menghabiskan waktu kesehariannya bersama teman-temannya di sekolah. 

Tidak menutup kemungkinan apabila teman sebaya dapat memberikan 

pengaruh positif dan negatif dalam hal intelektual. Teman sebaya akan 

mengajak ke hal yang positif, seperti mengajak untuk belajar bersama, 

mengajari jika temannya ada yang kesulitan. Teman sebaya juga dapat 

mengarahkan ke hal yang negatif, seperti mengajak temannya untuk 

menyontek, mengajak temannya untuk mengolok-olok teman yang lain. 

Dampak yang ditimbulkan tentu akan berpengaruh terhadap kemampuan 

intelektual. 

Kemampuan intelektual sangat penting bagi semua orang karena dengan 

kemampuan intelektual orang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan. 

Begitu juga dengan siswa reguler maupun anak berkebutuhan khusus, 

mempunyai kemampuan intelektual untuk berpikir pada saat proses belajar di 

kelas, belajar bersosialisasi, dan proses penanaman karakter. Anak 

berkebutuhan khusus yang dominan lemah dalam kemampuan intelektual 

adalah jenis tunagrahita. Kemampuan intelektual siswa tunagrahita masih 
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dapat dikembangkan dengan menerapkan proses belajar mengajar di sekolah 

dengan menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Seperti 

siswa tunagrahita di SDN Sumbersari 1 kota Malang yang mempunyai 

intelektual di bawah rata-rata, padahal siswa harus belajar dengan teman-

teman di kelas reguler. Hal itu mengharuskan guru untuk menggunakan 

strategi khusus agar intelektual siswa khususnya pada kecerdasan matematik-

logik dapat berkembang dengan baik. 

Kemampuan intelektual merupakan kemampuan seseorang untuk 

berfikir dan melakukan tindakan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing 

dalam menghadapi berbagai permasalahannya. Sesuai dengan pendapat 

Arends (dalam Irham dan Wiyani, 2015:83) intelektual mengacu pada 

kemampuan individu untuk menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan 

lingkungan fisik dan sosial yang baru ditemuinya. Kemampuan intelektual 

dibagi menjadi beberapa macam. Menurut Gardner (dalam Irham dan Wiyani, 

2015:89) kemampuan intelektual dibagi menjadi sepuluh macam. Adapun 

penjelasan masing-masing kecerdasan adalah sebagai berikut : (1) kecerdasan 

verbal/bahasa, (2) kecerdasan logika/matematik, (3) kecerdasan visual/ruang, 

(4) kecerdasan gerak tubuh, (5) kecerdasan musikal/ritmik, (6) kecerdasan 

interpersonal, (7) kecerdasan intrapersonal, (8) kecerdasan naturalis, (9) 

kecerdasan spiritual, (10) kecerdasan eksistensial. 

Salah satu macam kemampuan intelektual adalah kecerdasan matematik-

logik. Kecerdasan matematik-logik merupakan salah satu kecerdasan yang 

digunakan dalam bentuk berpikir secara ilmiah, baik induktif maupun 

deduktif (Indragiri, 2015:15). Salah satu klasifikasi anak berkebutuhan 
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khusus yang mempunyai kelemahan dominan dalam bidang intelektual adalah 

siswa tunagrahita. Penelitian ini menggunakan subyek siswa tunagrahita yang 

dominan lemah dalam mata pelajaran matematika. Berdasarkan pada 

permasalahan tersebut, sehingga jenis kecerdasan yang dipakai adalah 

kecerdasan matematik-logik. Hal itu bertujuan agar siswa dapat mengatasi 

permasalahan pembelajaran sehingga yang semula lemah dalam kemampuan 

matematik-logik dapat berkembang dengan baik. Siswa menjadi bisa dalam 

pelajaran matematika, khususnya pada materi pembelajaran mengenal bangun 

ruang sederhana (kubus dan balok).  

Siswa tunagrahita di SDN Sumbersari 1 kota Malang terdapat pada kelas 

I, V, VI. Siswa tunagrahita merupakan siswa yang mempunyai kemampuan 

intelektual di bawah rata-rata sehingga sulit untuk mengikuti siswa reguler 

seusianya. Sesuai dengan pendapat Nida (2013:171), siswa tunagrahita 

merupakan siswa yang memiliki intelektual yang rendah yaitu di bawah rata-

rata siswa reguler, serta tidak mampu dalam hal adaptasi perilaku yang ada 

dalam perkembangannya. Berdasarkan kelemahan dari siswa tunagrahita 

dalam bidang intelektual, perlu dilakukan penelitian untuk mengembangkan 

kemampuan tersebut agar siswa dapat mengikuti proses pembelajaran secara 

maksimal.  

Siswa tunagrahita jika dibandingkan dengan anak berkebutuhan khusus 

yang lain kemampuan intelektualnya paling rendah, hal itu dapat dilihat dari 

IQ. Menurut Garnida (2015:16) IQ siswa slow learner rata-rata mempunyai 

IQ 70 sampai 90, siswa autis ada yang mempunyai IQ yang sangat rendah 

dibawah rata-rata bahkan ada yang lebih dari rata-rata siswa reguler yaitu 
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mempunyai IQ mencapai 180, sedangkan siswa tunagrahita klasifikasi ringan 

mempunyai IQ 55-70. Klasifikasi siswa tunagrahita terdiri atas 4 macam yaitu 

tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, tunagrahita berat, dan tunagrahita 

berat sekali. Tingkat kecerdasan siswa tunagrahita ringan mempunyai IQ 70-

55, tunagrahita sedang mempunyai IQ 55-40, tunagrahita berat mempunyai 

IQ 40-25, sedangkan tunagrahita berat sekali mempunyai IQ < 25 (Garnida, 

2015:9).  

Siswa tunagrahita di sekolah inklusi SDN Sumbersari 1 kota Malang 

termasuk klasifikasi siswa tunagrahita ringan. Siswa tersebut berada di kelas 

V. Hal itu berdasarkan pada hasil observasi (pengamatan) dan wawancara 

yang telah dilakukan dengan guru pembimbing khusus. Guru pembimbing 

khusus memberikan informasi tentang anak berkebutuhan khusus di sekolah 

tersebut. Anak berkebutuhan khusus yang lemah dalam bidang intelektual 

yaitu siswa tunagrahita. Siswa tunagrahita terdapat di kelas I, V, dan VI. 

Klasifikasi siswa tunagrahita kelas I merupakan tunagrahita sedang, kelas V 

dan VI merupakan tunagrahita ringan. Masing-masing siswa tunagrahita 

mempunyai kelemahan intelektual. Siswa tunagrahita di kelas I sangat sulit 

pada semua mata pelajaran. Kelemahan siswa diantaranya sulit untuk 

berkomunikasi, berinteraksi, konsentrasi, dan sering membuat kegaduhan di 

kelas maupun di luar kelas. Perkembangan intelektual juga sangat lambat dan 

selalu didampingi shadow agar tidak mengganggu siswa yang lain. Siswa 

tunagrahita kelas VI tidak boleh digunakan untuk subjek penelitian karena 

akan menghadapi ujian nasional. 
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Siswa tunagrahita ringan pada kelas V mempunyai kelemahan dan 

kelebihan. Kemampuan intelektual siswa masih dapat dikembangkan secara 

maksimal. Kelebihan siswa antara lain masih bisa berkomunikasi, 

berinteraksi dengan siswa reguler di kelasnya, dapat mengerjakan tugas. 

Kelemahan siswa lambat di semua mata pelajaran, tetapi paling dominan pada 

mata pelajaran matematika. Siswa tersebut sulit untuk memahami, dan cepat 

lupa. Guru pembimbing khusus juga memberikan informasi bahwa siswa 

memiliki shadow. Berdasarkan berbagai macam pertimbangan, dan 

karakteristik siswa tunagrahita, maka penelitian mengambil siswa tunagrahita 

ringan di kelas V sebagai subyek penelitian. Karakteristik siswa tunagrahita 

ringan (Hanun, 2013:141) antara lain kemampuan yang berkaitan dengan 

bahasa dan komunikasi, pemusatan perhatian yang lebih, mudah lupa dan 

lemah dalam bidang akademik. Siswa tunagrahita ringan dalam pembelajaran 

dapat diajarkan cara menulis, membaca, dan berhitung sederhana. Siswa 

tunagrahita masih bisa mengikuti pembelajaran ketika diajarkan dengan 

berulang-ulang. 

SDN Sumbersari 1 kota Malang terdapat siswa tunagrahita, hal itu 

berdasarkan hasil pengamatan atau observasi awal dan proses wawancara 

yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2017. Narasumber yang 

diwawancarai di sekolah tersebut adalah kepala sekolah, guru pembimbing 

khusus (GPK), shadow, dan guru kelas V. Hasil wawancara yang telah 

dilakukan antara lain mengenai informasi tentang banyaknya siswa 

tunagrahita, proses pembelajaran siswa tunagrahita di kelas regular, serta 

kelemahan dan kelebihan masing-masing siswa. 
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Siswa tunagrahita kelas V yang berjumlah 2 siswa dengan inisial siswa 

tunagrahita A dan siswa tunagrahita B. Siswa tunagrahita A dan siswa 

tunagrahita B masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihan dari kedua siswa tersebut, sudah bisa bersosialisasi dengan teman-

temannya. Kekurangan dari siswa tunagrahita A, sulit memahami pertanyaan 

dalam bentuk lisan maupun tertulis, lemah dalam mata pelajaran matematika, 

cepat lupa, dan bergantung kepada shadow sehingga menjadi tidak mandiri. 

Siswa tunagrahita B, sulit memahami pertanyaan dalam bentuk lisan maupun 

tertulis di semua mata pelajaran. Siswa tunagrahita B juga lemah pada mata 

pelajaran matematika, tetapi daya ingatnya lebih baik dari siswa tunagrahita 

A. Kelebihan lain dari siswa tunagrahita B adalah mandiri karena tidak 

didampingi shadow seperti siswa tunagrahita A. Siswa tunagrahita B sudah 

terbiasa mengerjakan tugas semampunya tanpa harus dipaksa mengerjakan. 

Kemandirian siswa tersebut mengakibatkan proses pembelajaran berjalan 

dengan lancar. 

Siswa tunagrahita kelas V di SDN Sumbersari 1 kota Malang berjumlah 

dua siswa. Pembelajaran siswa tunagrahita bergabung menjadi satu bersama 

siswa reguler di kelas inklusi tetapi siswa tunagrahita harus belajar di kelas 

sumber satu hari dalam seminggu. Kelas sumber merupakan kelas khusus 

yang digunakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar dengan guru 

pembimbing khusus. Semua anak berkebutuhan khusus setiap hari Selasa 

berada di ruang sumber untuk melaksanakan pembelajaran karena bentuk 

kelas yang digunakan adalah kelas reguler dengan pull out.  
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Waktu belajar anak berkebutuhan khusus lebih banyak di kelas reguler, 

agar anak berkebutuhan khusus dapat terbiasa bersosialisasi dengan siswa 

reguler. Siswa reguler (teman sebaya) diharapkan juga dapat menerima 

dengan adanya anak berkebutuhan khusus. Siswa reguler juga dapat 

membantu jika anak berkebutuhan khusus mendapatkan kesulitan dalam 

pembelajaran. Siswa tunagahita yang lemah dalam hal intelektual di kelas V  

sudah dapat berinteraksi dengan teman sebaya di kelas. Hal itu yang menjadi 

dasar penelitian dilakukan di kelas reguler karena dengan berinteraksi dengan 

siswa reguler dalam pembelajaran diharapkan dapat mempengaruhi 

kemampuan intelektual siswa tunagrahita. 

Guru pembimbing khusus di SDN Sumbersari 1 kota Malang hanya ada 

satu, sehingga proses pembelajaran di kelas sumber tidak berjalan maksimal. 

Guru pembimbing khusus tidak mendampingi pada saat pembelajaran di kelas 

regular. Shadow merupakan pendamping pribadi siswa selama di sekolah. 

Shadow merupakan fasilitas dari pihak orang tua siswa, bukan dari pihak 

sekolah. Pada saat pembelajaran di kelas regular, siswa tunagrahita selalu 

didampingi oleh shadow. Pada saat proses pembelajaran, kedua siswa 

tunagrahita di kelas V duduk tenang, akan tetapi jika diberikan tugas siswa 

tunagrahita A  tidak mau mengerjakan jika belum diminta mengerjakan oleh 

shadow, sedangkan siswa tunagrahita B langsung dikerjakan sebisanya. 

Shadow biasanya mengarahkan siswa tunagrahita pada saat guru kelas 

melakukan proses pembelajaran. Fungsi shadow yaitu memfokuskan pada 

saat siswa ramai sendiri di dalam kelas, meminta siswa agar mengerjakan 

tugas dari guru, membantu siswa saat kesulitan mengerjakan tugas. Semua 
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kegiatan yang ada di kelas maupun di luar kelas inklusi selalu ada shadow 

yang memantau dan membantu. Lain hal dengan siswa yang tidak didampingi 

oleh shadow, siswa akan melakukan semua hal sendiri tanpa bantuan shadow 

baik dalam hal pembelajaran maupun luar pembelajaran. Pembelajaran antara 

siswa regular dengan siswa tunagrahita di kelas V SDN Sumbersari 1 kota 

Malang disamakan baik cara pembelajaran maupun bentuk penugasan. Guru 

tidak memaksa siswa untuk bisa seperti siswa reguler yang lain. Siswa 

tunagrahita diminta untuk mengerjakan sebisanya. 

Analisa hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan adalah 

adanya shadow memang penting untuk mempermudah siswa dalam proses 

pembelajaran. Perlakuan shadow yang seperti itu dan dilakukan secara terus-

menerus menjadikan siswa tidak mandiri dan berpengaruh terhadap 

berkembangnya kemampuan intelektual siswa. Setiap hari siswa tersebut 

berada dalam kelas regular seharusnya diberikan kebebasan untuk belajar 

dengan teman sebaya pada saat proses pembelajaran. Kedua siswa tunagrahita 

sudah dapat bersosialisasi dengan baik, akan tetapi permasalahannya siswa 

tersebut rendah dalam hal berpikir. Adanya permasalahan tersebut dapat 

dilakukan pembelajaran kelompok bersama teman sebaya (siswa regular), hal 

itu sangat baik diterapkan untuk perkembangan intelektual siswa tunagrahita.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berjudul “Motivasi Kerja dalam 

Membuat Kripik Balado melalui Bantuan Tutor Sebaya pada Anak 

Tunagrahita Ringan Kelas V di SDLB Painan” yang dilakukan oleh Miswardi 

(2013) menunjukkan hasil penelitian dengan penggunaan metode tutor sebaya 

dapat meningkatkan keterampilan membuat kripik balado pada siswa 
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tunagrahita ringan kelas V SD No. 35 (SDLB) Painan. Penelitian ini 

mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

keterlibatan teman sebaya, dan subjek yang diteliti yaitu siswa tunagrahita 

ringan kelas V. Perbedaannya terdapat pada variabel terikat yang digunakan 

dalam penelitian. Pada penelitian ini menggunakan variabel terikat 

keterampilan membuat kripik balado, sedangkan pada penelitian yang akan 

dilakukan variabel terikat yang diteliti adalah kemampuan intelektual. 

Perbedaan yang lain adalah tempat penelitian. Tempat dilakukannya 

penelitian ini adalah di SDLB sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan 

pada sekolah inklusi SDN Sumbersari 1 Kota  Malang. 

Berdasarkan observasi awal penelitian dan hasil wawancara yang sudah 

dilakukan di SDN Sumbersari 1 Kota Malang, terdapat berbagai macam 

permasalahan pada siswa tunagrahita, dan proses pembelajarannya. Oleh 

karena itu, perlu diadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Keterlibatan 

Teman Sebaya terhadap Kemampuan Intelektual Anak Tunagrahita Kelas V 

SDN Sumbersari 1 Kota Malang” baru dan penting untuk dilakukan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh adanya 

teman sebaya (siswa reguler) di sekolah inklusi terhadap kemampuan 

intelektual siswa tunagrahita khususnya kecerdasan matematik-logik. Tujuan 

lain dari penelitian ini adalah menyampaikan hasil penelitian kepada guru 

yang dapat digunakan untuk pengembangan proses pembelajaran ke depan 

bagi siswa tunagrahita ringan di sekolah inklusi. 

 

 

 

 



12 
 

    
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi permasalahan 

dalam penelitian yaitu “Bagaimana pengaruh keterlibatan teman sebaya 

terhadap kemampuan intelektual anak tunagrahita kelas V SDN Sumbersari 1 

kota Malang?” 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, dapat diidentifikasi tujuan penelitian 

yaitu mengetahui pengaruh keterlibatan teman sebaya terhadap kemampuan 

intelektual anak tunagrahita kelas V SDN Sumbersari 1 kota Malang. 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian kuantitatif ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Bagi siswa, menanamkan sikap menghargai, toleransi, tidak membeda-

bedakan teman walaupun temannya termasuk ke dalam kategori anak 

berkebutuhan khusus, saling membantu jika ada teman yang kesulitan.  

2. Bagi Guru, mampu memberikan masukan bagi Guru dalam memperbaiki 

dan meningkatkan kemampuan intelektual khususnya matematik-logik 

siswa  tunagrahita kelas V dengan melibatkan teman sebaya. 

3. Bagi sekolah, dapat memberikan masukan kepada sekolah dalam 

peningkatan proses pembelajaran dan kemampuan intelektual khususnya 

matematik-logik khususnya pada siswa tunagrahita ringan dengan 

melibatkan teman sebaya. 
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4. Bagi peneliti lanjutan, dapat menambah pengetahuan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan sehingga memunculkan ide baru untuk melakukan 

suatu penelitian. 

 

 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian sesuai dengan judul dapat dijabarkan sebagai 

berikut. 

1. Penelitian dilakukan pada dua siswa tunagrahita ringan dan teman sebaya 

(siswa reguler) kelas V di SDN Sumbersari 1 kota Malang. 

2. Penelitian dilakukan di kelas reguler. 

3. Penelitian dilakukan pada kemampuan intelektual khususnya pada jenis 

kecerdasan matematik-logik siswa tunagrahita ringan kelas V di SDN 

Sumbersari 1 kota Malang.  

4. Kemampuan intelektual siswa tunagrahita diukur pada mata pelajaran 

matematika materi mengenal bangun ruang sederhana (kubus dan balok).  

5. Penelitian dilakukan pada saat pembelajaran di kelas V. 

6. Penelitian dilakukan pada saat pembelajaran semester genap 2017/2018 di 

SDN Sumbersari 1 kota Malang. 

 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional berdasarkan judul penelitian, sebagai berikut. 

1. Sekolah Inklusi 

Sekolah inklusi merupakan sekolah umum yang di dalamnya terdapat 

anak berkebutuhan khusus dan siswa reguler untuk belajar bersama. 
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Proses pembelajaran di kelas, anak berkebutuhan khusus bergabung 

menjadi satu kelas dengan siswa reguler. 

2. Keterlibatan Teman Sebaya

Keterlibatan teman sebaya adalah teman-teman yang berada

disekelilingnya dan terlibat bersama pada saat melakukan suatu kegiatan

di suatu lingkungan. Dikatakan teman sebaya berarti teman yang

mempunyai umur yang sama dan memiliki karakter dan kemampuan

yang hampir sama sesuai dengan usianya.

3. Kemampuan Intelektual

Kemampuan intelektual adalah kemampuan seseorang untuk berfikir dan

melakukan tindakan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dalam

menghadapi berbagai permasalahan.

4. Anak Tunagrahita

Anak tunagrahita adalah seorang anak berkebutuhan khusus yang

mempunyai keterlambatan dalam berbagai bidang yaitu intelektual dan

adaptif. Anak tersebut mempunyai kemampuan intelektual dibawah rata-

rata.


