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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sekolah merupakan tempat yang dijadikannya sarana dan prasarana dalam 

setiap proses pembelajaran, setiap anak memiliki hak dan kewajiban untuk 

bersekolah terlebih anak yang berkebutuhan khusus (ABK). Paradigma baru 

bagi ABK adalah hak memperoleh pendidikan yang layak di sekolah khusus 

maupun sekolah reguler yang dikatagorikan sekolah inklusif” (Widianingsih, 

2018: 12).  

Dengan adanya pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus dididik 

secara bersamaan dengan anak normal lainnya di sekolah reguler. ABK dapat 

mengembangkan potensi diri secara aktif dan dapat bersosialisasi dengan anak 

reguler lainya dalam setiap proses pembelajaran. (Budiyanto 2017: 19) 

menyatakan ada tiga alasan pentingnya pendidikan inklusif; A). Hak-hak 

asasi. B). pendidikan yang baik. C). Kepedulian sosial. 

Undang-undang republik indonesia Nomer 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa “Pendidikan 

diselangarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif 

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, 

dan kemajemukan bangsa”. 

Berdasarkan Undang-Undang diatas tentang sistem pendidikan nasional 

pasal 4 ayat 1 diatas bahwasannya setiap anak berhak mendapatkan pendidikan 

tanpa melihat dari segi fisik dan tidak mendiskriminatif, dan  tidak membeda-

bedakan siswa ABK. Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif 
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mempunyai perbedaan yang  spesifik dengan sekolah regular pada umumnya 

karena sekolah inklusif membutuhkan seorang guru yang kompeten 

dibidangnya. 

Setiap ABK memiliki permasalahan yang berbeda-beda, dari segi fisik 

maupun mental. Dalam istilah bahasa Indonesia sering disebut sebagai lemah 

otak, lemah ingatan, lemah pikiran, retardasi mental, terbelakang mental, 

cacat grahita, dan tuna grahita. Sedangkan dalam bahasa inggris dikenal 

dengan istilah mental retardation, mental deficiency, mentally handicapped, 

feebleminded, mental subnormality (Amin dalam Wardani, Dkk, 2011: 6.3).  

Pada umumnya terdapat banyak sekali perbedaan dari segi gaya belajar 

siswa reguler dan siswa tuna grahita. Setiap individu memiliki gaya belajar 

yang berbeda-beda sesuai dengan karakter masing-masing. Gaya belajar 

tersebut juga dapat menentukan pencapaian keberhasilan pada setiap proses 

pembelajaran. Proses belajar pada anak tuna grahita berbeda-beda karena 

disesuaikan dengan karekteristik masing-masing. Anak tunagrahita yang 

memiliki tingkat kecerdasan yang rendah lebih banyak memerlukan 

pengulangan mengenai materi yang telah diajarkan.  

Guru memiliki tanggung jawab dalam setiap proses pembelajaran untuk 

membimbing siswa di sekolah. Anak tunagrahita bila dibandingkan dengan 

anak normal seusianya, ditemukan bahwa anak tuna grahita menunjukkan 

tugas belajar dan ingatan yang kurang baik (Drew dalam Syahrul, Dkk,2014 

:160). Memiliki kecerdasan yang dibawah rata-rata anak tunagrahita sulit 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya baik di lingkungan 

masyarakat maupun sekolah. Pada proses pembelajaran anak tuna grahita 
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kesulitan dalam pelajaran yang bersifat akademik. Gaya belajar merupakan 

gaya yang disukai sesorang dalam setiap proses berfikir.  

Pada penelitian terdahulu oleh Aan J Sanjaya, Sudirman, dan Putri Erly 

SW pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Gaya Belajar Siswa Tunagrahita 

Ringan Materi Perkalian di Sekolah dan di Rumah”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dengan mengetahui kebiasaan siswa dapat menunjukkan 

gaya belajar siswa tunagrahita ringan sehingga proses belajar lebih optimal. 

Dan penelitian dari Clara Fransiska Dewi pada tahun 2017 dengan judul 

“Gaya Belajar Anak Tunagrahita pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Kelas VI SDLB Purwokerto”. Hasil dari penelitian ini adalah klasifikasi gaya 

belajar anak tunagrahita sesuai dengan ketunagrahitaannya menggunakan 

gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. 

Pada tanggal 24 Oktober 2019 peneliti melakukan observasi awal ke SDN 

Sumbersari 01 Malang, berdasarkan hasil wawancara dengan guru 

pendamping khusus (GPK) di SDN Sumbersari terdapat beberapa anak 

berkebutuhan khusus seperti tunagrahita. Disana terdapat anak Tuna grahita 

yang berinisial HK yang berumur 11 tahun. HK hanya mampu membaca 

persuku kata dan berhitung dari angka 1-20. Dalam proses pembelajaran HK 

ditempatkan duduk dibelakang dan tidak mengerti materi yang disampaikan 

guru. SDN Sumbersari 01 menjadi salah satu sekolah yang menyelanggarakan 

Sekolah inklusif yang dapat menerima  anak-anak berkebutuhan seperti anak 

tuna grahita.  

Menurut Budiyanti dalam Diktorat PLB (2017: 15) menyatakan 

pendidikan inklusif adalah model pendidikan yang mengikutsertakan anak-
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anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak-anak 

sebayanya di sekolah umum dan pada akhirnya menjadi bagian dari 

masyarakat sekolah, sehingga terciptanya suasana belajar yang kondusif. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih 

lanjut mengenai bagaimana gaya belajar pada anak tunagrahita SDN 

Sumbersari 01 Malang, faktor penghambat dan pendundukung dalam gaya 

belajar anak tunagrahita dengan judul “Analisis Gaya Belajar Pada Anak 

Tunagrahita di SDN Sumbersari 01 Malang” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkannya latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang yang menjadi fokus peneliti adalah “Bagaimana gaya belajar pada  anak 

tuna grahita di SDN Sumbersari 01 Malang?” 

 

C. Tujuan  

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini 

memiliki tujuan, yaitu “Untuk mengetahui gaya belajar pada anak tuna grahita 

di SDN Sumbersari 01 Malang”. 

 

D. Manfaat  

1. Teoritis 

Adapun manfaat teoritis penelitian ini yaitu, sebagai berikut: 

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat gaya 

belajar pada anak tunagrahita di SDN Sumbersari 01 Malang. 
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b. Peneliti diharapkan memberikan manfaat sebagai dasar pengembangan 

penelitian yang berkenan dengan gaya belajar pada anak tunagrahita di SDN 

Sumbersari 01 Malang.  

2. Manfaat Praktis :  

a. Bagi Peneliti  

Menambah wawasan dan memberikan pengalaman langsung tentang 

bagaimana gaya belajar pada anak tunagrahita.  

b. Bagi Siswa  

Peserta didik sebagai subjek penelitian, diharapkan dapat mengetahui 

pelaksanaan gaya belajar yang sesuai dengan peserta didik serta 

meningkatkan pemahaman pada saat proses pembelajaran. 

c. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat menjadikan wawasan atau informasi untuk guru pada saat 

proses pembelajaran agar mengetahui gaya belajar yang sesuai dengan anak 

tuna grahita. 

 

E. Batasan Penelitian  

 Batasan masalah digunakan agar tidak melebarnya pokok masalah dan 

menjadikan peneliti lebih terarah. Adapun beberapa batasan masalah dari 

penelitian adalah : 

1. Penelitian dilakukan di SDN Sumbersari 01 Malang, khususnya pada anak 

tunagrahita. 

2. Penelitian melibatkan kepala sekolah, GPK, guru kelas, shadow dan 1 anak 

tunagrahita 
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3. Penelitian menganalisis gaya belajar pada anak tunagrahita di SDN 

Sumbersari 01 Malang.  

 

F. Definisi Istilah 

1. Anak Tuna Grahita 

Tuna grahita merupakan anak berkebutuhan khusus yang memiliki 

gangguan pada intelektual yang dimana IQ nya di bawah rata-rata anak 

normal. Tuna grahita memiliki tiga klasifikasi yaitu tunga grahita ringan, 

sedang dan berat (Wardani, 2011: 6.5) 

2. Gaya Belajar 

Gaya belajar adalah cara seseorang merasa mudah, nyaman, dan aman saat 

belajar, baik dari sisi waktu maupun secara indra (Subini, 12:2015).  

3. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karekteristik bawaan (heredity) 

dan karekteristik yang diperoleh dari lingkungan. Karekteristik bawaan 

merupakan karekteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir baik menyangkut 

faktor biologis ataupun faktor sosial psikologis. Faktor yang harus 

diperhatikan saat dalam menganalisis karekter siswa yaitu karekteristik 

umum, kemampuan awal, gaya belajar, dan motivasi (Hartinah, 2011: 12).  

 


