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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Tunagrahita 

1. Pengertian Tunagrahita  

Anak tunagrahita adalah anak berkebutuhan khusus yang terdiri dari 

beberapa jenis yang beragam dari yang ringan hinggan yang berat. Anak tuna 

grahita belum mampu berdiri sendiri oleh karena itu masih memputuhkan 

bantuan dari lingkungan sekitar seperti orang tua, guru, shadow, dan teman. 

Orang tua sangat memiliki peran penting dalam membantu anak tuna grahita, 

orang tua memiliki tanggung jawab agar anak tuna grahita dapat bersekolah 

seperti anak-anak lainya di sekolah yang dapat melatih kemandirian serta 

pendewasaan dalam setiap proses pembelajaran. Menurut Somantri dalam 

Wikasanti (2014) AAMD (American Associationof Mental Deficiency) 

mendefinisikan anak tuna grahita memiliki intelektual dibawah rata-rata 

secara jelas disertai ketidak mampuan dalam penyesuaian pada masa 

perkembangan. 

Menurut Kustawan dalam Fatimah (2017: 220) tunagrahita merupakan 

anak yang memiliki inteligensi yang signifikan berada dibawah rata-rata dan 

disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam 

masa perkembangan. Masyarakat mengenal tunagrahita dengan 

keterbelakangan mental dan idiot. Menurut Rachmayana dalam Fatimah 

(2017:221) tunagrahita berarti sesuatu keadaan yang ditandai dengan fungsi 

kecerdasan umum yang berada dibawah rata-rata disertai berkurangnya
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kemampuan untuk menyesuaikan diri yang mulai timbul sebelum usia 18 

tahun. Witmer & Kotinsky, Frampton & Gail dalam Fatimah  (2017: 221) 

terdapat delapan kebutuhan yang diperlukan oleh anak runa grahita yaitu; 

1. Perasaan terjamin kebutuhannya akan terpenuhi (The Sense of Trust). 

2. Perasaan berwenang mengatur diri (The Sense of Autonomy). 

3. Perasaan dapat berbuat menurut prakarsa sendiri (The sense of Intiative). 

4. Perasaan puas telah melaksanakan tugas (The Sense of Duty and 

Accomplisment) 

5. Perasaan bangga atas identitas diri (The Sense of Identity). 

6. Perasaan keakraban (The Sense of Intimacy). 

7. Perasaan keorangtua (The Parental Sense). 

8. Perasaan Integritas (Integrity Sense).  

Navaratnam dalam Wardani (2011: 6.5) menyatakan bahwa seseorang 

yang dikatagorikan tunagrahita keadaan kecerdasannya yang jelas-jelas di 

bawah rata-rata, dan tidak mampu dalam menyesuaikan diri dengan normal 

dan tuntutan yang berlaku di masyrakat.beberapa hal yang perlu diperhatikan 

adalah berikut ini dari definisi diatas : 

a. Fungsi intelektual umum secara signifikan berada dibawah rata-rata,  

b. Kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian.  

c. Ketunagrahitaan berlangsung pada priode perkembangan. 

Anak tunagrahita bila dibandingkan dengan anak normal seusianya, 

ditemukan bahwa anak tunagrahita menunjukkan tugas belajar dan ingatan 

yang kurang baik Drew dalam Syahrul (2014 : 160). The American 

Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) dalam 
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Syahrul  (2014: 160) mendefinisikan orang tunagrahita sebagai individu yang 

memiliki ciri-ciri adanya dua keterbatasan, yakni dalam hal fungsi intelektual 

dan perilaku adaptif yang diekspresikan pada kemampuan konseptual, social 

dan keterampilan adaptif.  

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa anak 

tunagrahita adalah anak atau seseorang yang mempunyai kecerdasan dibawah 

rata-rata, mengalami kesulitan dalam komunikasi serta sosial. Pada masa 

perkembangan mengalami keterbelakangan dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungan dan memerlukan layanan pendidikan khusus.  

2. Klasifikasi dan Faktor Tunagrahita 

Terdapat beberapa klasifikasi pada anak tuna grahita Menurut Hallahan 

dalam Wardani (2011: 6.6) yaitu mild mental retardation/ ringan (tuna grahita 

IQ 70-55), moderate mental retardation/ sedang (tuna grahita IQ 55-40), 

savere mental retardation/berat (tuna grahita IQ 40-25), dan profound mental 

retardation/sangat berat (tuna grahita IQ 25 kebawah). Sedangkan 

(Widianingsih, 2018: 31) menyatakan klasifikasi dari kemampuan kecerdasan 

berdasarkan skor IQ dari Stanford-Binet dan David Wechsler adalah anak 

tuna grahita ringan (IQ 50-70), anak tuna grahita sedang (IQ 25-49), dan anak 

tuna grahita berat (IQ 25 kebawah).  

a. Anak Tuna Grahita Ringan (IQ 55-70) 

Anak tuna grahita ringan masih dapat belajar membaca, menulis, dan 

berhitung sederhana. Kecerdasannya berkembangan dengan kecepatan antara 

setengah dan tiga per empat kecepatan anak normal dan berhenti pada usia 
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muda. Setelah dewasa anak tunagrahita mampu berdiri sendiri dan 

kecerdasannya mencapat tingakat usia normal 9 dan 12 tahun. 

b. Anak Tuna Grahita Sedang (IQ 55-40) 

Tunagrahita sedang hampir tidak bisa mempelajari pelajaran-pelajaran 

akedemik. Perkembangan bahasanya lebih terbatas daripada anak tunagrahita 

ringan. Berkomunikasi dengan beberapa kata dan dapat membaca serta 

menulis seperti nama sendiri, alamat rumah, nama orang tua, dan lain-lain.  

c. Anak Tuna Grahita Berat dan Sangat Berat (IQ 40-25 kebawah) 

Anak tunagrahita berat dan sangat berat sepanjang hidupnya akan 

bergantung kepada pertolongan dan bantuan orang lain. anak tunagraita tidak 

dapat memelihara diri sendiri (makan, minum, berpakaian, dan sebagainya), 

tidak dapat membedakan hal bahaya dan tidak bahaya, hanya mampu 

mengucapkan kata-kata sederhana saja.  

Potensi pada setiap anak-anak berbeda-beda begitu pula dengan anak tuna 

grahita, menurut para ahli sesorang menjadi tuna grahita disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu endogen dan eksogen. Faktor endogen apabila letak 

penyebabnya pada sel keturunan dan faktor eksogen terjadi karena hal-hal 

diluar sel keturunan seperti infeksi, virus penyerangan otak, benturan kepala 

yang keras, radiasi, dan lain-lainnya Amin dalam Wardani ( 2011: 6.10).  

Terdapat faktor lain yang mengakibatkan anak menjadi tuna grahita yaitu 

berdasarkan prenatal, natal, dan postnatal. Pranatal (sebelum lahir) anak 

tunagrahita terjadi waktu bayi saat masih didalam kandungan sering sekali 

terjadi akibat campak, diabetes, cacar, kekurangan gizi, perokok berat, dan 

pemakai obat-obatan. Natal (waktu lahir) saat proses melahirkan yang terlalu 
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lama sehingga mengakibatkan kekurangan oksigen pada bayi serta tulang 

punggul ibu terlalu kecil yang dapat menyebabkan otak bayi terjepit dan 

menyebabkan pendarahan pada otak. Post Natal (sesudah lahir) pertumbuhan 

bayi yang kurang baik terjadi seperti gizi buruk, busung lapar, demam tinggi 

yang disertakan dengan kejang-kejang, kecelakaan, dan radang selaput otak 

menyebabkan anak menjadi tuna grahita (Wikasanti, 2014: 46-48).  

Beberapa faktor penyebab terjadinya anak ketunagrahitaan baik berasal 

dari keturunan maupun  lingkungan yaitu: 

a.  Faktor Keturunan 

b. Gangguan metabolisme 

c. Infeksi dan keracunan 

d. Trauma dan zat radioaktif 

e. Masalah pada kelahiran 

f. Faktor lingkungan  

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa klasifikasi 

tunagrahita yaitu tuna grahita ringan dengan IQ (70-55), tunagrahita sedang 

(55-40), tunagrahita berat (40-25), dan tunagrahita sangat berat (25 kebawah). 

Dan terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tunagrahita yaitu 

berdasarkan prenatal, natal dan postnatal.  

3. Karakteristik Tunagrahita 

Karakteristik anak tunagrahita menurut tingakat ketunagrahitaan. 

(Wardani, 2011: 6.21) tunagrahita pada masa perkembangannya sebagai 

berikut ini: 
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a. Masa Bayi 

Pada masa ini ciri-ciri tunagrahita yaitu tampak mengantuk saja, apatis, 

tidak perna sadar, jarang menangis dan jika menangis terus-terusan, terlambat 

duduk, bicara dan berjalan. 

b. Masa Kanak-kanak 

Saat masa ini tunagrahita sedang memiliki ciri seperti kepala besar, dan 

kepala kecil. Tunagrahita ringan seperti sulit  memulai sesuatu, melanjutkan 

sesuatu, mengerjakan sesuatu berulang-ulang, penglihatan kosong, melamun, 

ekspresi muka datar, bereaksi cepat tetapi tidak tepat, dan tampak aktif.  

c. Masa Sekolah 

Adanya kesulitan belajar pada hampir semua mata pelajaran (membaca, 

berhitung, dan menulis). Tidak dapat melihat perbedaan antara dua hal yang 

mirip bentuknya ataupun ukurannya, sukar membedakan arah dan posisi, 

seperti huruf b dan d, n dan m, ikan dan kain.  

d. Masa Puber 

Pada saat masa ini anak tunagrahita mengalami hal yang sama dengan 

anak remaja lainnya. Pertumbuhan fisik berkembang normal, tetapi 

perkembangan berpikir dan kepribadian berada dibawah usianya. mengalami 

kesulitan dalam brgaul, mengendalikan diri, dan setelah lulus sekolah belum 

siap untuk bekerja.  

Ada beberapa ciri fisik pada anak tuna grahita yaitu memiliki sendi yang 

lebar dan mudah digerakkan, mata pada kelopak mata penuh nampak penuh 

dengan lipatan kulit, postur tubuh yang pendek dengan kepala kecil, jarak 

antara kedua mata jarang dengan dahi dan hidung yang rata, bagian belakang 



13 
 

 
 

kepala lebar dan datar, mata miring/juling, rambut jarang dan tipis, berwajah 

dapat dengan telinga rendah, dan memiliki jari-jari yang masuk ke dalam 

(Wikasanti, 2014: 25-27). 

Menurut Brown et al, dkk dalam Widianingsih (2018:32-33) karekteristik 

pada anak tuna grahita meliputi lamban dalam mempelajari hal-hal baru, cepat 

lupa, kemampuan bicara sangat kurang bagi tuna grahita berat, cacat fisik dan 

perkembangan gerak, kurang dalam kemampuan menolong diri sendir, 

tingakh laku dan interaksi tidak lazim bagi tuna grahita berat, tingkah laku 

kurang wajar seperti: mengigit diri sendiri, membenturkan kepala, dan lain 

sebagainya.  

Karakteristik tunagrahita menurut Brown, Wolery dalam Widianingsih 

(2018: 32) pada Exceptional Children, Fifth Editoin adalah ; 

1. Lamban dalam mempelajari hal-hal baru, mempunyai kesulitan dalam 

mempelajari pengetahuan abstrak, dan selalu cepat lupa. 

2.  Kesulitan dalam melakukan generalisasi dan mempelajari hal-hal yang baru. 

3. Kemampuan bicaranya sangat kurang bagi anak tunagrahita berat. 

4. Cacat fisik dan perkembangan gerak.  

5. Kurang kemampuan menolong diri sendiri, anak tunagrahita berat sangat sulit 

untuk mengurus diri sendiri.  

6. Tingkah laku dan interaksi yang tidak lazim.  

7. Tingkah laku kurang wajar yang terus menerus, misalnya: menggigit diri 

sendir, membenturkan kepala, dan lain sebagainya. 

Dari beberapa definisi diatas disimpulkan bahwa terdapat beberapa 

karekteristik tunagrahita pada masa perkembangannya seperti pada masa bayi, 
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kanak-kanak, sekolah, dan masa puber. Pada masa-masa ini anak tunagrahita 

banyak mengalami kesulitan pada pembelajaran disekolah, menjadi pelupa, 

mengalami kesulitan dalam pergaulan, sering melamun, dan lain sebagainya.  

B. Gaya belajar 

1. Pengertian Gaya Belajar 

Gaya belajar merupakan cara seseorang merasa mudah, nyaman, dan aman 

saat belajar, baik dari segi waktu maupun panca indra. Gaya belajar adalah 

gaya yang dipilih seseorang untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan 

dalam suatu proses pembelajaran (Subini, 2015:12). Gaya belajar merupakan 

cara yang dilakukan anak untuk belajar dan memperoleh informasi, setiap 

anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda (Ni’matuzahroh, 2016: 82).  

Menurut Ni’matuzahroh (2016: 82) Terdapat gaya belajar yaitu Gaya 

implusive dan reflektif, Gaya implusive merupakan cenderungnya anak untuk 

bertindak dengan cepat dan implusive sehingga anak tunagrahita seringkali 

melakukan kesalahan. Gaya reflektif merupakan gaya yang banyak 

mengunakan waktu untuk merespon dan memikirkan ketepatan jawaban.  

Menurut Bobby dalam Subini (2015: 17) mengatakan ada dua hal yang 

perlu diperhatikan dalam gaya belajar yaitu cara seseorang menyerap 

informasi dengan modalitas dan cara seseorang mengelolah, mengatur 

informasi tersebut. Modalitas belajar adalah cara menyerap informasi melalui 

indra yang kita miliki. Modalitas dikelompokkan menjadi tiga yaitu, belajar 

dengan melihat (Visual Learning), belajar dengan mendengar (Auditory 

Learning), dan belajar dengan melakukan (Kinesthetic Learning).   
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Salah satu aspek yang mendukung keberhasilan belajar mengajar yaitu 

guru mengetahui cara belajar siswa. DePoter dalam Senjaya (2016: 3) 

menyatakan tentang cara belajar yang intinya cara belajar merupakan suatu 

kombinasi dari bagaimana ia menyerap, dan kemudian mengatur serta 

mengelolah informasi. Gaya belajar bukanlah sesuatu yang statis karena dapat 

berubah tergantung pada aktivitas atau perubahan pengalaman, apabila suatu 

ketika merasa nyaman dengan gaya belajar tertentu, belum tentu disaat yang 

lain akan mudah memahami cara yang sama (Subini, 2015:12). Gaya belajar 

merupakan cara termudah yang dimiliki oleh individu dalam menyerap, 

mengatur dan mengelolah informasi yang diterima. Gaya belajar yang sesuai 

adalah kunci keberhasilan siswa dalam belajar. Siswa mamou menyerap dan 

mengelola informasi dan menjadikan belajar lebih mudah dengan gaya belajar 

sendiri (Ludji, 2014: 169).  

Dari berbagai definisi gaya belajar tersebut dapat disimpulkan bahwa 

setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Gaya belajar 

merupakan cara seseorang menyerap informasi dan cara seseorang 

mengelolah atau mengatur informasi tersebut. Gaya belajar memerlukan 

modalitas dalam belajar yang merupakan cara seseorang menyerap informasi 

melalui indra yang dimiliki.   

2. Macam-macam dan Karakteristik Gaya Belajar  

Menurut Subini (2015:17-20) gaya belajar setiap orang berbeda-beda, 

ada yang belajar lebih cepat dengan membaca, mengamati, bereksperimen, 

pengalaman dan sebagainya. Terdapat tiga macam gaya belajar  dan 

implementasinya yaitu,  
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A.  Visual Learning  

Visual Learning adalah gaya belajar dengan cara melihat sehingga mata 

memegang peran penting. Gaya belajar visual dilakukan seseorang untuk 

memperoleh informasi seperti melihat gambar, diagram, peta, poster, grafik, 

dan lain lain. Teknik belajar visual ini melatih otak untuk bisa 

memvisualisasikan sesuatu hal, mulai dari mendeskripsikan sesuatu 

pemandangan, benda sehingga akhirnya mendapatkan yang diinginkan.  

Pada gaya belajar ini dikarakteristikkan saat : 

1. Materi pembelajaran harus yang dapat dilihat.  

2. Memiliki kepekaan kuat terhadap warna dan tertarik pada seni lukis, pahat, 

dan gambar lebih daripada music. 

3. Saat proses belajar mengajar siswa akan berusaha duduk didepan kelas.  

4. Harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi guru. 

5. Suka mencoret-coret sesuatu saat didalam kelas yang terkadang tidak 

memiliki arti. 

6. Pembaca cepat dan tekun. 

7. Lebih suka membaca daripada dibacakan. 

8. Ketika bosan biasanya mencari sesuatu untuk dilihat. 

B. Auditory Learning 

Auditory Learning adalah gaya belajar yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh informasi dengan memanfaatkan indra telinga. Gaya belajar ini 

sangat mengandalkan telinga untuk mencapai kesuksesan belajar. Misalnya, 

dengan cara mendengar ceramah, radio, berdialog, dan berdiskusi.  
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Karakteristik gaya belajar Auditori yakni: 

1. Mencari posisi duduk tempai yang dapat mendengar meskipun tidak dapat 

melihat yang terjadi didepan. 

2. Hanya perlu mendengar dengan jelas. 

3. Ketika merasa bosan biasanya berbicara dengan diri sendiri atau teman 

disampingnya atau bisa saja menyanyikan sebuah lagu. 

4. Materi pembelajaran yang dipelajari akan mudah dipahami jka dibaca 

nyaring. 

5. Lebih cepat menyerap dengan mendengar. 

6. Sennag dibacakana atau mendengar cerita dibandingkan membaca sendiri. 

7. Senang membaca dengan suara keras.  

8. Pandai berbicara dan bercerita. 

C. Kinesthetic Learning 

Kinesthetic Learning adalah gaya belajar yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh informasi dengan melakukan pengalaman, gerakan, dan 

sentuhan. Belajar secara kinestetik berhubungan dengan praktik atau 

pengalaman belajar secara langsung. 

Karakteristik gaya belajar kinestetik adalah: 

1. Ketika menyampaikan pendapat biasanya disertai gerakan tangan atau bahasa 

tubuh. 

2. Suka menggunakan peralatan media. 

3. Mudah memahami materi pembelajaran yang sudah dilakukan, namun akan 

sulit untuk mengingat materi yang sudah dikatakan dan lihat. 

4. Gemar menyentuh segala sesuatu yang dijumpai. 
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5. Suka mengerjakan sesuatu dengan tangan. 

6. Berbicara dengan perlahan. 

7. Menyukai permainan olahraga. 

8. Tidak dapat diam untuk duduk diwaktu yang lama. 

Menurut Depoter et al dalam Senjaya (2016:5-7) berpendapat mengenai 

ciri-ciri yang menonjol dari siswa yang memiliki tipe gaya belajar visual, 

auditori, dan kinestetik yaitu, 

a. Visual  

1. Tulisan rapih dan teratur. 

2. Jika berbicara cenderung lebih cepat. 

3. Penghitung yang baik dan dapat melihat bilangan yang sebenarnya dalam 

pikiran. 

4. Lebih mudah mengingat apa yang dilihat, daripada yang didengar. 

5. Mengingat sesuatu dengan penggambaran. 

6. Tidak mudah terganggu dengan keributan saat belajar. 

7. Penghitung yang cepat dan tekun. 

8. Lebih suka menghitung sendiri. 

9. Tidak mudah yakin atas jawaban yang didapat sebelum dirinya yakin atas 

jawaban tersebut. 

10. Suka mencoret-coret tanpa arti selama berhitung. 

11. Seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, akan tetapi tidak 

pandai memilih kata-kata. 

12. Kadang-kadang suka kehilangan konsentrasi ketika ingin 

memperhatikan. 
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13. Sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat ya atau tidak. 

b. Auditory 

1. Saat belajar sering berbicara pada diri sendiri. 

2. Mudah terganggu keributan atau hiruk pikuk disekitarnya. 

3. Sering menggerakkan  bibir dan mengucapkan tulisan dibuku ketika 

berhitung. 

4. Senang berhitung menggunakan suara atau mendengarkan sesuatu. 

5. Dapat mengulangi yang dijelaskan guru. 

6. Lebih mudah belajar dengan mendengarkan, dan mengingat yang telah 

didiskusikan daripada melihat. 

7. Merasa kesulitan menulis tetapi mudah dalam praktik. 

8. Suka berbicara, diskusi, dan menjelaskan dengan panjang lebar.  

c. Kinestetik  

1. Menghitung dengan perlahan. 

2. Menanggapi perhatian fisik. 

3. Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian. 

4. Selalu berorientasi dengan fisik dan banyak gerak. 

5. Membghitung dengan terus bergerak. 

6. Menggunakan jari ketika berhitung. 

7. Banyak menggunakan isyarat tubuh. 

8. Tidak dapat diam untuk duduk diwaktu yang lama. 

9. Memungkinkan tulisannya jelek. 

Pada definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam  gaya belajar terdapat 

berbagai macam gaya yaitu implusif, reflektif, permukaan dan mendalam 
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yang menjadi cara seseorang mampu menyerap dan mengelola informasi 

dengan menggunakan modalitas yang dikelompokan menjadi tiga macam 

yaitu visual learning, auditory learning, dan kinesthetic learning.    

3. Kendala dalam Gaya Belajar 

Pada awal pengalaman belajar, salah satu diantara langkah pertama adalah 

mengenali modalitas atau gaya belajar yang dimiliki, apakah gaya belajar 

visual, auditory atau kinestetik (Hasrul dalam Ludji, 2014: 171). Menurut 

Subini (2015: 19-23) terdapat kendala dari tipe belajar visual, auditory dan 

kinestetik yakni sebagai berikut,  

a. Visual  

1. Tidak suka berbicara didepan kelompok.  

2. Tidak suka mendengarkan orang lain bicara. 

3. Tahu apa yang ingin diungkapkan, tetapi tidak bisa mengungkapkan dengan 

kata-kata. 

4. Ditandai sering terlambat saat menyalin pelajaran dipapan tulis. 

5. Tulisan tangan berantakan. 

6. Sering lupa jika harus menyampaikan [esan secara verbal kepada orang lain. 

7. Biasanya kurang mampu mengingat informasi secara lisan. 

8. Mempunyai kendala untuk berdialog secara langsung. 

b. Auditory  

1. Cenderung banyak bicara. 

2. Tidak bisa belajar dengan suasana berisik atau ribut. 

3. Lebih memperhatikan informasi yang didengarkan sehingga kurang tertarik 

untuk memperhatikan hal baru disekitarnya. 
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4. Kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru saja dibacanya. 

5. Kurang baik dalam mengerjakan tugas mengarang atau menulis. 

6. Pada umumnya bukanlah pembaca yang baik. 

c. Kinestetik  

1. Mengalami kesulitan duduk lama didepan komputer. 

2. Tidak betah membaca atau mendiskusikan topik-topik didalam ruang kelas. 

3. Sulit untuk berdiam diri. 

4. Sulit mempelajari hal yang abstrak seperti simbol matematika dan peta. 

5. Tidak bisa belajar disekolah yang konvensional tempat guru menjelaskan dan 

diam. 

6. Kapasitas energinya cukup tinggi sehingga bila tidak disalurkan akan 

mempengaruhi terhadapa konsentrasi belajarnya. 

Gaya belajar juga berkaitan dengan bagaimana seseorang memproses dan 

mengola informasi tersebut. Howard Gardner dalam Subini (2015:24) 

menyebutkan bahwa cara seseorang memproses dan mengelola informasi erat 

hubungannya dengan kecerdasan yang dimiliki. Kecerdasan sendiri 

maksudnya adalah kebiasaan yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan 

masalah dan membuat cara untuk penyelesaian dalam kondisi yang beragam. 

Dalam pandangan Gadner, kecerdasan yang dimiliki seseorang tidak hanya 

tunggal, tetapi masing-masing orang memiliki kecerdasan yang bebeda-beda 

yang disebut kecerdasan mejemuk atau sering dinamakan kecerdasan ganda 

(Multiple intelligence).  

Dari definisi diatas disimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala gaya 

belajar yang menggunakan tiga macam modalitas tersebut seperti diantaranya 

tulisan tanyan berantakan, cenderung banyak bicara, dan sulit untuk berdiam 

diri. 
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C. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian terdahulu merupakan penelitain yang terlebih dahulu, kemudian 

digunaka sebagai acuan dan perbanding penelitian yang akan dilakukan. Beberapa 

hasil penelitian yang berhubungan dengan gaya belajar pada anak tunagrahita yang 

telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya yaitu, Aan J Sanjaya, Sudirman, dan 

Putri Erly SW pada tahun 2017 dan Clara Fransiska Dewi pada tahun 2017 sebagai 

berikut :  

Tabel 2.1 Kajian Penelitian yang Relevan 

No Penelitian Yang Relevan Perbedaan Persamaan 

1. 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 kesimpulan dari 

penelitian ini adalah penelitian ini 

dilakukan secara kualitatif dengan 

teknik Bogdan dan Biklen. 

Menggunakan gaya visual 

kinestetik dan auditori  

Gaya belajar siswa 

tunagrahita khusus  

untuk pelajaran 

matematika pada materi 

perkalian. 

Gaya belajar 

menggunakan gaya 

visual, auditori, dan 

kinestetik. 

 

 

 

 

 

 

2. 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 

Gaya belajar anak 

Tunagrahita khusus 

pada pembelajaran 

Pendidikan Agama 

Islam di kelas VI. 

Gaya belajar 

menggunakan gaya 

visual, auditori, dan 

kinestetik. 
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D. Kerangka Pikiran  

 

E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI IDEAL 

1. Gaya belajar terdiri dari beberapa jenis 

diantaranya implusive, reflektif, 

audiotori, visual, dan kinestetik. Salah 

satu gaya belajar merupakan kunci 

keberhasilan siswa dalam belajar. 

2. Tunagrahita membutuhkan bantuan 

belajar dari lingkungan sekitar seperti 

orangtua, guru, shadow, dan teman.  

Masalah  

1. Belum diketahuinya gaya belajar anak tunagrahita. dan 

Lingkungan belajar anak tunagrahita yang kurang mendukung. 

Teknik Pengumpula Data 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

 

Analisis Gaya Belajar Anak Tunagrahita Di SDN Sumbersari 

01 Malang 

KONDISI LAPANGAN 

1. Mendukung keberhasilan belajar 

siswa dengan cara  mengetahui gaya 

belajar siswa. 

2. Tunagrahita masih membutuhkan 

bantuan guru dan shadow saat proses 

belajar.  

 

 

Instrument  

1. Pedoman 

Wawancara 

2. Lembar Observasi 

3. Dokumentasi  

 

 

 

 

Menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan jenis 

penelitian studi kasus.  

 

 

 


