
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Banyak pendapat dari berbagai pihak menyatakan bahwa masih banyak 

siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika yang ditandai dengan 

rendahnya prestasi belajar. Peningkatan mutu pendidikan matematika selalu 

menjadi topik menarik untuk didiskusikan. Berbagai upaya telah dan terus 

diupayakan untuk mengatasi kesulitan belajar matematika tersebut, salah satu 

upayanya adalah dengan memperhatikan penyebab kesulitan, baik yang 

bersumber dari diri siswa sendiri maupun yang bersumber dari luar diri siswa.  

Matematika sebagai salah satu sarana berfikir ilmiah sangat diperlukan 

untuk menumbuhkembangkan kemampuan berfikir logis, sistematis dan kritis. 

Demikain pula matematika telah menunjukkan kekuatannya dengan adanya 

penerapan matematika pada bidang-bidang lain dan pada kehidupan sehari-hari, 

setiap teori matematika harus memperhitungkan kekuatan matematika dalam 

penerapannya pada bidang-bidang lain, Hudoyo (Martua Manulang, 2003). 

Sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SDLBB/Dasar, (Depdiknas 

2006), mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan  sebagai berikut : 1) Memahami konsep matematika, menjelaskan  

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau logaritma, secara 

luwes, akuran, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah; 2) Menggunakan 

penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika; 3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menjelaskan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh; 4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram atau media lain untuk memperjelas keadaan dan masalah. 5) Memilih 

sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu ingin memiliki 

rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap 

ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.  
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Dalam kaitan dengan tujuan pengajaran matematika, Soedjadi (Mulyono 
Abdurahman 1992) menyatakan bahwa pengajaran matematika di setiap jenjang 
persekolahan pada dasarnya mengacu pada dua tujuan pokok, yaitu tujuan 
formal dan tujuan material. Tujuan formal matematika adalah berkaitan dengan 
penataan nalar dan pembentukan sikap anak didik, sedangkan tujuan material 
matematika adalah berkaitan dengan penggunaan dan penerapan matematika, 
baik dalam bidang matematika sendiri maupun bidang lainnya. 

 
Peran matematika dalam memacu perkembangan ilmu pengetahuan itu 

terlihat dengan adanya penemuan-penemuan baru di bidang kedokteran biologi, 

kimia, fisika, tehnik, ekonomi dan telekomunikasi yang syarat dengan 

perhitungan matematis. Mengingat matematika mempunyai andil yang cukup 

besar dalam pengembangan dan teknologi, pemerintah Indonesia memasukkan 

matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di semua jenjang 

pendidikan termasuk Sekolah Luar Biasa ( SLB ). 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan terstruktur dan terorganisir 

yang sangat ketat dengan kehirarkiannya serta pembuktiannya dapat diterima 

secara deduktif. Sehingga dalam mempelajari matematika harus mengikuti tata 

aturan dan tata urutan yakni mulai dari hal-hal yang bersifat kongrit menuju ke 

hal yang abstrak, dari yang mudah menuju ke hal yang komplek. Keteraturan 

dan keterurutan tersebut menuntut kemampuan guru untuk : 1) Mendesain 

perencanaan pembelajaran yang baik; 2) Memilih strategi, metode dan 

pendekatan, media yang tepat; 3) Menguasai dan memahami materi yang 

diajarkan; 4) Mampu menerapkan strategi pembelajaran yang lebih menekankan 

learning, activity, learning receptifity, lebih berorientasi pada student center 

daripada teacher center; 5) Mampu menyusun, menggunakan dan menganalisis 

alat evaluasi. 

 

Untuk mengantisipasi hal ini, maka dalam pembelajaran diharapkan guru 

mampu : 1) Menjembatani pengetahuan baru dengan pengetahuan yang dimiliki 

siswa; 2) Memperbaiki kesalahan konsep; 3) Memotivasi siswa untuk berfikir 

kreatif, kritis, analisis dan sistematis dalam memecahkan persoalan matematika. 
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Kesulitan belajar yang mereka alami mungkinan disebabkan oleh faktor 

internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari 

dalam diri individu siswa sendiri, baik yang bersifat biologis maupun psikologis. 

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu siswa, antara lain 

lingkungan sosial, bahan pelajaran dan proses belajar mengajar Isehak dan Warji 

(1982 : 3)  

Menurut Asandhimitra (Mulyono Abdurahman, 1999) menjelaskan 

secara garis besar penyebab kesulitan belajar siswa ada 3 faktor Yaitu :  

1) Faktor intelektual, 2) faktor fisik, 3) faktor emosional. Faktor 
intelektual berkaitan dengan tingkat kecerdasan siswa, sedangkan 
faktor fisik berkaitan dengan keadaan fisik dan kesehatan siswa, 
untuk faktor emosional berhubungan dengan tingkat emosional siswa.  
 

Kesulitan belajar matematika ini juga dialami oleh siswa Tuna Rungu 

Wicara kelas D6, terutama pada operasi hitung pecahan yaitu menyederhanakan 

pecahan. Hal ini terjadi pada awal semester II, sehingga sangat mengganggu 

proses belajar baik sekarang maupun mendatang, lebih-lebih kelas 6 akan 

menghadapi ujian akhir sekolah.  

Masalah kesulitan belajar ini merupakan masalah yang perlu dicari 

penyebab dan pemecahannya. Salah satu penyebab kesulitan belajar operasi 

hitung pecahan ini adalah faktor internal (faktor dari diri siswa) berupa 

intelektual yang rendah. Kemudian penyebab lain adalah faktor dari luar diri 

siswa atau eksternal berupa penjelasan guru yang terlalu cepat. Hal ini dilakukan 

guru karena demi tercapainya target materi dalam kurikulum, sehingga kurang 

memperhatikan daya serap masing-masing siswa. 

Memperhatikan kenyataan di atas, maka perlu diupayakan solusi untuk 

mengatasi masalah tersebut diatas. Adapun solusi yang tepat untuk mengatasi 

kesulitan belajar operasi hitung pecahan pada Tunarungu Wicara kelas D6 

adalah dengan program pengajaran remedial. 

Menurut pendapat Iskandar Wiryo Kusumo (dalam, Marika Subroto, 

2000) disebutkan Remedial teaching adalah suatu kegiatan ulang dalam proses 

belajar mengajar guna mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam 
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pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengajaran remedial merupakan salah 

satu bentuk bimbingan belajar bagi murid yang mengalami hambatan atau 

kesulitan dalam belajarnya, yang tidak dapat berprestasi secara maksimal.” 

Beberapa alasan yang mendukung perlunya pengarahan remedial dapat 

ditinjau dari beberapa segi antara lain : 1) Siswa, kenyataan mengatakan bahwa 

setiap siswa dalam kegiatan belajar mengajar mempunyai kemampuan yang 

berbeda-beda. Perbedaan individu harus diterima dalam situasi pendidikan;          

2) Guru, guru dalam proses belajar mengajar mempunyai fungsi ganda yaitu 

sebagai instruktur konselor, petugas psikolog, medis, sumber dan sebagainya. 

Dalam fungsinya yang ganda tersebut guru bertanggung jawab atas tercapainya 

tujuan pengajaran khususnya peningkatan kualitas belajar; 3) Proses  

Pendidikan, dalam proses pendidikan, bimbingan dan penyuluhan merupakan 

kelengkapan dan keseluruhan proses atau pelaksanaan program. Melalui 

pelayanan atau penyuluhan siswa diharapkan siswa mencapai perkembangan 

pribadi integral.  

Dari alasan yang mendukung perlunya pengarahan remedial maka 

diharapkan program pengajaran yang peneliti lakukan dapat mengatasi kesulitan 

matematika OHP (Operasi Hitung Pecahan) pada siswa Anak Tunarungu wicara 

kelas D6 B SLB BC YPASP semester II tahun pelajaran 2008/2009.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat diajukan 

rumusan masalah sebagai berikut :  

“Apakah program pengajaran remedial dapat mengatasi kesulitan belajar 

matematika Operasi Hitung Pecahan siswa Tunarungu wicara kelas D6 SLB BC 

YPASP semester II tahun 2008/2009.”  
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian tindakan kelas ini 2 macam yaitu :  

1. Tujuan Umum :  

Untuk mengetahui apakah program pengajaran remedial dapat mengatasi 

kesulitan belajar matematika operasi hitung pecahan bagi siswa Tunarungu 

Wicara kelas D6 SLBBC YPASP Semester II Tahun pelajaran 2008/2009. 

 

2. Tujuan Khusus :  

a. Untuk mengetahui apakah pengajaran remedial dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa.  

b. Untuk mengetahui apakah pengejaran remedial dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Tindakan kelas ini diharapkan hasilnya dapat bermanfaat, baik bagi siswa, 

guru dan sekolah. Adapun manfaat-manfaat tersebut :  

1) Bagi siswa yaitu mengatasi kesukaran belajar OHP (Operasi Hitung Pecahan) 

sehingga hasil belajarnya meningkat.  

2) Bagi guru, yaitu mengetahui strategi pembelajaran baru untuk mengatasi 

kesulitan belajar OHP (Operasi Hitung Pecahan). 

3) Bagi sekolah, yaitu dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah terutama 

pelajaran matematika OHP (Operasi Hitung Pecahan). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

 

1. Hakekat Anak Tuna Rungu (A.T.R) 

 

a. Pengertian  

Tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan 

pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai 

rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Batasan pengertian 

anak tunarungu telah banyak dikemukakan oleh para ahli yang semuanya itu 

pada dasarnya mengandung pengertian yang sama. Dibawah ini dikemukakan 

beberapa definisi anak tunarungu :  

1) Menurut Andreas Dwidjosumarto (dalam Sunaryo Kartadinata, 1996) 

menyatakan bahwa :  

Seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara dikatakan 
tunarungu. Ketunarunguan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tuli 
(deaf) dan kurang dengar (hard of hearing). Tulli adalah mereka yang 
indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat 
sehingga pendengarannya tidak berfungsi lagi. Sedangkan kurang 
dengar adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami 
kerusakan, tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan 
maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar (hearing aids). 

 
2) Menurut Mufti Salim (dalam Sunaryo Kartadinata, 1996) menyatakan 

bahwa : 

Anak tunarungu ialah anak yang mengalami kekurangan atau 
kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan 
atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran 
sehingga ia mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya. Ia 
memerlukan bimbingan dan pendidikan khusus untuk mencapai 
kehidupan lahir dan batin yang layak. 
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3) Menurut Heward dan Orlansky ( dalam Mulyono Abdurrahman, Sudjadi 

S. 1994), menyatakan bahwa :  

Bahwa tuli merupakan kerusakan sensori, akibatnya suara atau bunyi 
tersebut tidak mempunyai arti dalam kehidupan sehari-hari. Orang 
yang tuli tidak dapat menggunakan pendengarannya untuk mengerti 
pembicaraan, walaupun sebagian suara dapat diterima, baik tanpa 
maupun menggunakan alat bantu dengar. 

 
4) Menurut definisi yang dikembangkan dalam PL (J. David Smith. 2006. 

Inklusi Sekolah Ramah Untuk Semua) 

“Sulit mendengar, merupakan gangguan pendengaran (hearing 
impairment) yang bisa bersifat permanen ataupun sementara, yang 
jelas berpengaruh pada prestasi pembelajaran anak, namun tidak 
termasuk definisi “tuli” pada bagian ini. 
“Tuli” berarti suatu gangguan pendengaran (hearing impairment) yang 
sangat berat sehingga si anak tidak bisa melakukan proses imformasi 
bahasa melalui pendengaran, dengan ataupun tanpa alat pengeras 
suara, yang dengan jelas mempengaruhi prestasi pembelajaran 
akademis Federal Register  

 
Tuna rungu dengan keterbatasan pendengaran, sebagai akibat dari 

hilangnya pendengaran mengalami hambat perkembangan kemampuan dalam 

berkomunikasi secara lisan, sehingga menghambat pula pada proses kegiatan 

belajar yang merupakan bagian terpenting dalam pendidikan.  

Perlu diperhatikan bahwa istilah gangguan pendengaran (hearing 
impaired) tidak terbatas pada individu-individu yang kehilangan pendengaran 
sangat berat saja, melainkan mencakup seluruh tingkat kerusakan 
pendengaran. Jadi, tidak hanya anak yang tuli tetapi mencakup individu-
individu yang kehilangan pendengaran sangat ringan yang masih dapat 
mengerti pembicaraan orang tanpa kesukaran. Tingkat-tingkat tersebut dapat 
dibedakan menjadi : kehilangan pendengaran sangat ringan, sedang, berat dan 
sangat berat. Moores (Mulyono Abdurrahman, Sudjadi S. 1994)  

 
Tuli adalah kehilangan pendengaran yang sangat berat sehingga indera 

pendengaran tidak berfungsi dan karenanya perkembangan bahasa bicara 

menjadi terhambat. Pendengaran rusak, adalah pendengaran yang walaupun 

rusak masih berfungsi, sehingga perkembangan bahasa bicara tidak terhambat.  
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Memperhatikan batasan-batasan di atas, dapatlah ditarik suatu 

kesimpulan bahwa tunarungu adalah mereka yang kehilangan pendengaran 

baik sebagian (hard or hearing) maupun seluruhnya (deaf) yang menyebabkan 

pendengarannya tidak memiliki nilai fungsional di dalam kehidupan sehari-

hari.  

 

b.  Klasifikasi Tunarungu  

           Klasifikasi menurut tarafnya  

Klasifikasi menurut tarafnya dapat diketahui dengan tes audiometris. 

Untuk kepentingan pendidikan ketunarunguan diklasifikasikan sebagai   

berikut :  

1. Menurut Andreas  Dwidjosumarto (Sunaryo Kartadinata, 1996)  

Tingkat I   Kehilangan kemampuan mendengar antara 35 sampai 
54 dB, penderita hanya memerlukan latihan berbicara 
dan bantuan mendengar secara khusus. 

Tingkat II  kehilangan kemampuan mendengar antara 55 sampai 
69 dB penderitanya kadang-kadang memerlukan 
penempatan sekolah secara khusus dalam kebiasaan 
sehari-hari memerlukan latihan berbicara, dan bantuan 
latihan berbahasa secara khusus.  

Tingkat III  Kehilangan kemampuan mendengar antara 70 sampai 
89 dB, dan  

Tingkat IV  Kehilangan kemampuan mendengar 90 dB ke atas.  
 

Penderita dari kedua kategori ini dikatakan mengalami tuli. 

Dalam kebiasaan sehari-hari mereka sekali adanya latihan berbicara, 

mendengar, berbahasa dan pelayanan pendidikan secara khusus. Anak 

yang kehilangan kemampuan mendengar dari tingkat III sampai 

tingkat IV pada hakekatnya memerlukan pelayanan pendidikan khusus.  

 

2. Menurut Boothyroyd (Mulyono Abdurrahman, Sudjadi S. 1994. 

Pendidikan Luar Biasa Umum) 

Boothyroyd membedakan tunarungu dalam dua kelompok 
yaitu, (1) Kehilangan pendengaran dan (2) terganggunya 
proses yang berkaitan dengan pendengaran. Kehilangan 
pendengaran adalah terganggunya penangkapan suara, yang 
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dapat diukur dengan ukuran decibels (dB) yang dinyatakan 
dalam bentuk angka. 

 
3. Moores (Mulyono Abdurrahman, Sudjadi S. 1994)  

Membagi atas 4 tingkatan, sedangkan Boothroyd 
membaaginya menjadi 5 tingkatan yaitu dengan 
menambahkan kehilangan pendengaran total sebagai tingkatan 
terakhir. Namun demikian dikatakan baik oleh Boothroyd 
maupun oleh Moores bahwa masih belum ada kesepakatan di 
antara para ahli mengenai klasifikasi tersebut. 

 
Dari berbagai pendapat di atas penulis dapat mengambil kesimpulan 

bahwa klasifikasi anak tuna rungu adalah : taraf I Kehilangan pendengaran 

antara 35 – 54 dB, taraf II antara 55 – 60 dB, taraf III antara 70 – 89 dB, 

taraf IV 90 dB keatas.  

 

c.   Penyebab Gangguan Pendengaran  

Terdapat dua penyebab gangguan pendengaran yaitu, penyebab 

genetik dan penyebab dari lingkungan / pengalaman (environmental/ 

wxperiental). Faktor-faktor ini mempunyai efek pada pendengaran selama 

pra-kelahiran, selama periode kelahiran, dan setelah kelahiran.  

1) Faktor-faktor Genetik  

Secara genetik, gangguan pendengaran dapat ditularkan oleh 

orang tua pada anak-anaknya, baik itu gen-gen resesif (orang tua 

mempunyai pendengaran normal) maupun gen-gen dominan (salah 

satu atau keduanya mempunyai dasar gangguan pendengaran secara 

genetik). Lebih dari 200 bentuk penyebab gangguan pendenagaran 

genetik telah diidentifikasi National Information Center on Deafness, 

(J. David Smith. 2006). Faktor-faktor genetik seringkali 

mengakibatkan gangguan pendengaran jenis sensorineural. Pada 

kasus-kasus yang lebih kecil, pengaruh genetik dapat menyebabkan 

cacat tulang bagian tengah, sehingga mengakibatkan berkurangnya 

pendengaran jenis konduktif, Northernand Down, (dalam K. 

DavidSmith, 2006).   
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2) Faktor-faktor Lingkungan/Pengalaman  

Lahir Prematur (Prematur Birth). Bayi yang lahir prematur 

nampak berada pada resiko tinggi untuk mengalami gangguan 

pendengaran.  Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, 

kelahiran prematur juga merupakan suatu faktor pada terjadinya 

gangguan/hambatan lain. Gangguan pendengaran yang disebabkan 

kelahiran prematur mungkin dibarengi dengan kondisi lainnya.  

Campak (Viral Infection). Rubella merupakan infeksi yang 

disebabkan oleh virus yang sering dihubungkan dengan hearing loss. 

Bila seorang wanita tertular oleh Rubella  selama sismeter pertama 

kehamilan, efeknya mungkin dapat menjadi gangguan pendengaran 

selama masa pembentukan janin. Maternal Rubella ini pernah 

merupakan penyebab utama gangguan pendengaran di antara siswa 

yang masuk program pendidikan di Amerika Serikat. Satu vaksin telah 

dikembangkan untuk mencegah Rubella.  

Berkat kesadaran wanita yang sedang mengandung terhadap 

terjadinya bahayanya rubella dan kemudahan mendapatkan vaksin dan 

peningkatan program pemeriksaan, jumlah penderita gangguan 

pendengaran diakibatkan oleh virus telah berkurang secara signifikan, 

Crocker dan Nelson, (J. David Smith. 2006) 

Virus-virus lain yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran 

antara lain adalah, radang selaput otak atau sumsum tulang  belakang 

(meningitis), radang otak (encephalitis), beguk/penyakit gondok 

(mumps), dan influenza. 

Ketidaksesuaian Rh darah (Blood incompatibility. Gangguan 

pendengaran dapat terjadi apabila seorang wanita dengan Rh darah 

negatif mengandung janin dengan Rh darah positif. Saat ini bisa 

dicegah dengan memberikan obat (dengan resep dokter) yang disebut 

Rho Gam. Obat ini akan membentuk antibodi pada sistem tubuh ibu 

yang dapat mencegah serangan terhadap organ pendengaran pada 

janin.  
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Radang telinga tengah. Suatu pembentukan cairan di telinga 

bagian tengah dapat terjadi jika saluran eustacheus (eustachian tube) 

tehalang dikarenakan infeksi atau faktor lain. Masalah ini sangat biasa 

terjadi pada anak-anak. Kondisi ini seringkali dibarengi oleh rasa sakit 

di telinga, namun tidak selalu. Otilis media yang kronis bisa 

mengakibatkan kerusakan yang permanen pada telinga, yang 

mengakibatkan hilangnya pendengaran. Keadaan ini memerlukan 

perawatan medis. Pada beberapa kasus, operasi myringotomy 

(meletakkan sebuah tube di dalam telinga si anak untuk meningkatkan 

pengeringan cairan) akan diperlukan. Orangtua dan guru perlu bersikap 

waspada untuk melakukan deteksi awal dan perawatan otitis media.  

Penyebab Lain. Ada pula beberapa penyebab berkurangnya 

pendengaran yang kejadiannya sangat kecil. Pemakaian obat-obatan 

tertentu terutama yang termasuk dalam kelompok mycin (strapto 

mycin, neumynin, dan lain-lain) Dapat menyebabkan tuli jenis 

permanen. Otosclerosis, penyakit tulang pada bagian tengah, dapat 

pula menyebabkan berkurangnya pendengaran jenis tipe konduktif. 

Gagar otak, komplikasi kelahiran dapat menyebabkan pertumbuhan 

dan pekembangan berbagai tingkat berkurangnya pendengaran. 

Brown seperti dikutip oleh Heward dan Orlansky (Mulyono 

Abdurrahman, Sudjadi S. 1994) memberikan contoh penyebab 

kerusakan pendengaran yaitu :  

1) Materna Rubella (campak), pada waktu ibu mengandung muda 
terkena penyakit campak sehingga dapat menyebabkan rusaknya 
pendengaran anak.  

2) Faktor keturunan, yang tampak dari adanya beberpa anggota 
keluarga yang mengalami kerusakan pendengaran.  

3) Ada komplikasi pada saat dalam kandungan dan kelahiran 
prematur, berat badan kurang, bayi lahir biru, dan sebagainya.  

4) Meningitis (radang orak), sehingga ada semacam bakteri yang 
dapat merusak sensitifitas alat dengar di bagian dalam telinga. 
(Hewards dan Orlansky, 1988 : pp.263 – 264). 

5) Kecelakaan/trauma atau penyakit. 
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Boothroyd juga membedakan atas beberapa penyebab, yaitu :  

1) Karena keturunan, ada faktor-faktor yang dibawa oleh orang tua.  
2) Karena penyakit, yaitu ibu pada waktu mengandung muda 

menderita suatu penyakit seperti rubella.  
3) Karena obat-obatan, kadang-kadang ibu yang sakit banyak 

meminum obat sehingga dapat berpengaruh pada perkembangan 
alat dengar anak yang masih dalam kandungan, dan juga pada anak 
yang terlalu banyak minum obat atau salah ukurannya dapat 
mengganggu alat dengarnya; 

4) Karena kondisi traumatis sepert kurang gizi, radiasi, kekurangan 
oksigen pada saat  kelahiran prematur, atau karena mendengar 
ledakan yang telalu kuat dan kebisingan. 

 

Sesuai beberapa penjelasan di atas, maka dapat penulis 

simpulkan bahwa faktor penyebab tunarungu antara lain : faktor 

genetik, faktor lingkungan, kecelakaan / trauma atau penyakit. 

 

d.   Karakteristik Anak Tuna Rungu  

1) Karakteristik umum menurut Subagya.(2006) karakteristik umum anak 

tunarungu adalah : a) Egosentris, b) Ketakutan hidup/takut terhadap 

kekuasaan, c) Kelekatan yang berlebihan pada seseorang dan situasi 

tertentu, d) Sukar mengalihkan keasyikan yang telah ditemukan,          

e) Kagetan/terkejut, f) Curiga dan sulit percaya orang lain. 

 

2) Sedangkan menurut Totok Bintoro (2008) karakteristik kognisi anak 

tunarungu adalah : a) Kemampuan verbal (verbal IQ) anak tuna rungu 

lebih rendah dibandingkan kemampuan verbal anak mendengar; b) 

Namun performance IQ anak tunarungu sama dengan anak mendengar; 

d) Daya ingat jangka pendek anak tunarungu lebih rendah daripada 

anak dengar terutama pada informasi yang bersifat suksesif/berurutan; 

e) Namun pada informasi serempak antara anak tunarungu dan anak 

mendenar tidak ada perbedaan; f) Daya ingat jangka panjang hampir 

tak ada perbedaan, walaupun prestasi akhir biasanya tetap lebih 

rendah.  
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e. Rusaknya Pandangan Menurut Mulyono Abdurahman, Sudjadi S. 

(1994). Rusaknya pandangan akan menimbulkan : 1) Gangguan 

perseptual dimana anak tidak dapat mengidentifikasikan bunyi dari alam 

sekitar benda-benda yang menghasilkan suara; 2) Gangguan bicara 

sehingga anak tidak dapat mempelajari bagaimana hubungan antara gerak-

gerak mekanisme bicara dengan suara-suara yang dihasilkan. Akibatnya 

mereka tidak memperoleh kontrol terhadap bicaranya; 3) Gangguan 

komunikasi dimana anak tidak dapat mempelajari bahasa ibu mereka. Oleh 

karena itu mereka tidak dapat mengekspresikan apa yang mereka pikirkan 

kepada orang lain kecuali melalui gerakan-gerakan, atau isyarat-isyarat 

yang konkret. Mereka tidak dapat mengerti apa yang diucapkan orang lain, 

dan tidak dapat berpartisipasi dalam percakapan-percakapan; 4) Gangguan 

kognitif. Anak-anak yang memiliki bahasa akan mudah memasuki 

dunianya melalui bantuan pikiran orang lain, melalui ide-ide yang abstrak, 

dan melalui informasi tentang jarak waktu dan jarak tempat. Anak-anak 

yang tampak bahasa harus mempelajari dunia mereka hanya melalui hal-

hal yang konkret, di sini dan sekarang. Mereka sulit untuk mengerti apa 

yang dimaksud dengan kebijaksanaan, karena kata kebijaksanaan ini 

terlalu abstrak; 5) Gangguan sosial bagi anak yang pendengarannya rusak 

akan menghadapi kesulitan perkembangan dalam cara-cara bertingkah 

laku yang tepat terhadap orang lain. Mereka tidak dapat mendengarkan 

nada suara yang menunjukkan suatu emosi. Pada tahun-tahun berikutnya 

mereka tidak mengetahui aturan-aturan sosial yang dijelaskan pada 

mereka. Yang penting ialah, mereka mengekspresikan perilaku manipulatif 

dan ritualistik sebagai pengganti bahasa dalam usahanya untuk 

mempengaruhi orang lain; 6) Gangguan emosi, anak tidak dapat 

mendengar apa yang dibicarakan orang lain dan ia juga sulit untuk 

mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaannya 

akibatnya ia cenderung akan egosentris, mudah curiga, menarik diri dari 

atau berbuat yang berlebihan. Hal ini disebabkan juga karena mereka sukar 

menempatkan diri pada cara berpikir dan perasaan orang lain sehingga 
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sukar menyesuaikan diri. Mereka sering curiga kepada orang lain karena ia 

tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh orang lain; 7) Masalah 

kependidikan. Anak yang tanpa bahasa memperoleh manfaat yang 

minimal dari pengalaman-pengalaman pendidikan; 8) Gangguan dalam 

intelektual. Anak yang mengalami gangguan pendengaran apabila di tes 

secara nonverbal pada umumnya mereka normal dan kadang-kadang juga 

di atas rata-rata, tetapi dalam pengetahuan variabel dan dalam bentuk 

bahasa mereka agak sulit, sehingga dalam pengertian inteligensi secara 

keseluruhan mengalami hambatan; 9) Masalah vokasional, kurangnya 

keterampilan verbal, pengetahun umum, kemampuan akademik, dan 

keterampilan sosial, anak-anak yang rusak pendengarannya setelah dewasa 

akan mengahadapi kesempatan yang  terbatas dalam mencari pekerjaan;  

Selain masalah-masalah tersebut di atas, masih ada masalah lain, 

yaitu masalah yang dihadapi dalam keluarga (kurang berinteraksi), dan 

yang lebih luas adalah dalam masyarakat. 

 

f.  Tips Berkomunikasi Praktis adalah : 1) Walaupun mendengarkan itu 

tidak sulit biasakanlah anak anda memperhatikan pembicara (speaker). 

Memperhatikan adalah kebiasaan yang baik; 2) Ajarkan anak anda untuk 

tidak memotong pembicaraan sampai pembicara menyelesaikan 

kalimatnya. Mungkin anak anda tidak mengerti pada awalnya namun ia 

dapat menangkap akhirnya; 3) Latihlah anak anda untuk menanyakan ke 

pembicara bagian yang tidak dimengerti dan minta untuk diulang. 4) 

Bantulah anak anda untuk belajar meringkas apa yang mereka dengar 

sehingga lawan bicaranya tahu apa yang harus dilakukan. 5) Jika anak 

anda tidak mengerti apa yang diucapkan, ulangi kata-kata yang tidak 

dimengerti dalam bentuk kalimat. Beritahukan topik pembicaraan 

(misalnya, “Kita sedang berbicara tentang .....”); 6) Beri pengertian pada 

anak anda bahwa mereka mungkin merasa lelah setelah belajar di kelas 

karena mereka harus bekerja keras untuk memahami informasi yang 

dipresentasikan; 7) Doronglah anak anda untuk tetap mempunyai selera 
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humor (sense of humor); 8) Bicaralah dengan jelas dan pelan pada jarak 

antara 3 sampai 6 feet, atau gunakan FM sistem; 9) Berdirilah di tempat 

terang agar anak anda dapat melihat dengan jelas gerak bibir, ekspresi 

wajah dan gerakan anda. Bicaranlah hanya ketika anak anda dapat melihat 

anda dengan jelas. Ingatlah aturan ini, “Jika ia tidak dapat melihat saya, 

maka ia tidak dapat mendengar saya.”; 11) Mundur atau menjauh dari 

suara bising. Bantulah anak anda untuk mengendalikan lingkungan 

sehingga sedapat mungkin komunikasi dapat terjadi dalam atmosfir bebas-

bising. Jika anak anda memakai alat bantu dengar dengan mikrofon 

langsung. Cobalah meposisikan suara bising di belakang anak anda. Ia 

harus melihat dari depan apapun atau siapapun lawan bicaranya;                  

12) Jangan mengucapkan kata (mengartikulasi) terlalu jelas. Melebih-

lebihkan gerakan mulut akan mengubah suara pembicaraan dan wajah 

pembicara sehingga manfaat petunjuk visual akan menjadi tidak 

maksimal; 13) Teks dapat membantu pada saat menonton televisi atau 

film.  

 

g.   Kontribusi Orang Tua Dalam Pendidikan ATR 

Kontribusi orangtua dalam pendidikan anak tuna rungu untuk 

mengembangkan kemampuan berkomunikasi Permanarian dan Hernawati, 

(dalam Http://ineupuspita.worldpress.com/2008/08/03) meliputi:                   

1) Didiklah anak tunarungu seperti mendidik anak-anak yang mendengar. 

2) Libatkan anak tunarungu dalam kegiatan keluarga. 3) Jangan 

memanjakan anak tunarungu secara berlebihan. 4) Berilah kesempatan 

bermain seluas mungkin pada anak tunarungu. 5) Anak tunarungu harus 

diberi contoh perilaku yang baik. 6) Sediakan waktu khusus untuk 

bersama-sama dengan anak tunarungu. 7) Berikanlah kewajiban yang 

sama pada anak tunarungu dalam melaksanakan tugas-tugas 

kerumahtanggaan. 8) Pupuklah rasa cinta akan keindahan alam sekitar. 9) 

Gunakan setiap kesempatan untuk merangsang perkembangan bahasa dan 

bicara anak tunarungu.  
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2. Hakekat Matematika 

 

a. Pengertian  

Menurut Hudoyo (Martua Manulang, 2003) hakekat matematika 

berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur dan hubungan-hubungan yang 

diatur secara logis. Jadi matematika berkenaan dengan konsep abstrak 

yang kebenarannya dikembangkan atas dasar aturan logis. Mengingat 

hakekat matematika yang abstrak tersebut, agar pembelajaran matematika 

dapat mencapai tujuan yang ditetapkan melalui kurikulum maupun guru 

matematika, maka perlu dipilih topik-topik yang menunjang tujuan 

pembelajaran. Kriteria pemilihan topik tersebut menurut Hudoyo (Martua 

Manulang. 2003) 1) vadilitas, maksudnya topik belajar harus membantu 

memperlancar pencapaian tingkah laku; 2) signifikan, artinya topik-topik 

belajar harus saling berkaitan satu sama lain, 3) kesiapan intelektual dan 

kegunaan, yaitu topik belajar harus dapat diajarkan di depan kelas dan 

bermakna bagi siswa. Bermakna dalam arti sesuaidengan taraf 

perkembangan intelektual siswa dan pengalaman belajar yang telah 

dimiliki siswa.  

Paling (dalam Mulyono Abdurahman, 1995) mengemukakan 

bahwa matematika adalah suatu cara untuk menemukan jawaban terhadap 

masalah yang dihadapi manusia : suatu cara menggunakan informasi. 

Menggunakan pengetahuan tentang bentuk dan ukuran. Menggunakan 

pengetahuan tentang menghitung, dan yang paling penting adalah 

memikirkan dalam diri manusia itu sendiri dalam melihat menggunakan 

hubungan-hubungan. Berdasarkan pendapat paling tersebut dapat 

disimpulkan bahwa untuk menemukan jawaban atas tiap masalah yang 

dihadapinya, manusia akan menggunakan, (1) Informasi yang berkaitan 

dengan masalah yang dihadapi; (2) Pengetahuan tentang  bilangan, bentuk, 

dan ukuran; (3) Kuantitatif dan keruangan, sedangkan fungsi teoritis 

adalah untuk memudahkan berfikir.  
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b. Tujuan  

Mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut : 1) Memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau 

algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan 

masalah. 2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam membuat generilisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 3) Memecahkan 

masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diproleh. 

4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media 

lain untuk memperjelas keadaan dan masalah. 5) Memliki sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa 

ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta 

sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.  

 

c. Ruang Lingkup  

Mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan Sekolah Dasar 

Luar Biasa Tunarungu (SDLB-B) meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 

1) Bilangan; 2) Geometri dan Pengukuran; 3) Pengolahan data  

 

d. Pembelajaran Matematika 

Matematika merupakan bilangan studi yang dipelajari oleh semua 

siswa dari SD hingga SLTA dan bahkan juga diperguruan tinggi ada 

banyak alasan tentang perlunya siswa belajar matematika, Cornelius 

(dalam Mulyono Abdurahman, 1995) mengemukakan lima alasan 

perlunya belajar matematika karena matematika merupakan 1) sarana 

berpikir yang jelas dan logis; 2) sarana untuk memecahkan masalah 

kehidupan sehari-hari; 3) sarana mengenal pola. Pola hubungan dan 

generalisasi pengalaman; 4) sarana untuk mengembangkan kreativitas, dan 

5) sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan, budaya, 
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Cockroft (dalam Mulyono Abdurahman, 1995) mengemukakan bahwa 

matematika perlu diajarkan kepada siswa karena a) selalu digunakan 

dalam segala segi  kehidupan; b) semua bidang studi memerlukan 

keterampilan matematika yang sesuai; c) merupakan sarana komunikasi 

yang kuat, ringkas, dan jelas; d) dapat digunakan untuk menyajikan 

informasi dalam berbagai cara; e) meningkatkan kemampuan, berpikir 

logis, ketelitian, dan kesadaran keruangan, dan f) memberikan kepuasan 

terhadap usaha memecahkan masalah yang menantang. Berbagai alasan 

perlunya sekolah mengajarkan matematika kepada siswa hakikatnya dapat 

diringkaskan karena matematika merupakan sarana yang sangat penting 

bagi bagi manusia dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari.  

Menurut Libeck (dalam Mulyono, 1995) ada dua macam hasil 

belajar matematika yang harus dikuasai oleh siswa, perhitungan 

mathematics reasoning. Berdasarkan hasil belajar matematika semacam itu 

lerner (dalam Mulyono Abdurahman, 1995) mengemukakan bahwa 

kurikulum bidang studi matematika hendaknya mencakup tiga elemen, 1) 

konsep, 2)  keterampilan, dan 3) pemecahan masalah.  

 

3.  Operasi Hitung Pecahan 

 

a. Pengertian 

Pecahan bilangan adalah bilangan yang bertanda p/q dengan p : 

pembilang, q : penyebut, dengan syarat penyebut  tidak boleh bernilai 0 

(rahasia matematika, Tatik Farida). pecahan adalah suatu bilangan yang 

dapat dianalisi melalui pasangan terurut dari bilangan bulat a dan b dan 

dilambangkan dengan    , dengan b’0, s disebut pembilang dan b disebut 

penyebut.  

 

 

 

 

a 
b 
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b. Cakupan Materi  

Materi operasi hitung pecahan Tuna Rungu Wicara kelas D6 sesuai 

buku matematika idolaku untuk kelas D6, Indriastuti yaitu : (1) Pecahan 

senilai; (2) Menyederhanakan pecahan; (3) Nilai pecahan Berbagai bentuk 

pecahan; (4) Operasi hitung pecahan; (5) Perbandingan dan skala. 
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c. Alur Pembelajaran Pecahan (Hadi, 2005 b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan :  

o Nomor urut menunjukkan urutan 

pembelajaran  

o Panah putus-putus ke bawah menunjukkan 

konsep matematika yang dipelajari siswa 

untuk  

 

 

Gb. 1. Alur Pembelajaran (Learning Trajectory) Pecahan  

 

 

 

 

Membagi adil 
(Fair Sharing) 

Membagi dua  
(Halving)  

Pecahan 
persepuluh  

 

Pecahan  
Desimal dan 

persen  
 

Pecahan 
sederhana : ½, 

¼, 1/3, 1/6, 2/3, 
¾  

Pecahan ekuivalen : 
½ = 2/4 = 4/8 = 

8/16  
Operasi pecahan  

1 = ½ + ½  
1/3 = ¼ + ¼ dst 
¾ = 1/3 + 1/3 + 1/3  
¾ = 3 + ¼  
¾ = 1 – ¼  

1/10, 2/10, 3/10 dst 
5/10 = ½  
 
 
1/100, 2/100, …… 
10/100 = 1/10  

1/10, 2/10, 3/10 dst 
5/10 = ½  
 
 
1/100, 2/100, …… 
10/100 = 1/10  

1/10 = 0,1; 2/10 = 
0,2; 3/10 = 0,3 dst  
5/10 = ½  
 
1/100 = 0,01 = 1%  
2/100 = 0,02 = 2% 
…… 10/100 = 10% 

Membandingkan 
pecahan :  
¼ < 1/3 < ½  
¼ > 2/3  

1 2 3 4 
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1. Hakekat Program Pengajaran Remedial 

 

a. Pengertian  

Menurut Suharso dan Ana Retnoningsih (2008) perbaikan  (tentang 

belajar dsb), penyembuhan”, kemudian remedial = berhubungan dengan 

perbaikan, bersifat menyembuhkan. 

Webster’s New Twentieth Century Dictionary”, (dalam Henry Guntur 

Tarigan, 1989) kita menemui keterangan sebagai berikut :  

“remedi berasal dari bahasa Latin, yang berarti “yang menyembuhkan 
kembali, dari re- ‘kembali’ dan mader “menyembuhkan”.  
1. Setiap obat atau pengobatan/perawatan yang menyembuhkan, 

menghilangkan atau membebaskan penyakit atau gangguan jasmaniah, 
megurangi kesakitan atau perasaan sakit atau, upaya memulihkan 
kesehatan.  

2. Sesuatu yang memperbaiki, menetralkan atau memberhentikan suatu 
kejahatan atau kesalahan; pertolongan, pembebasan; menebus, 
memperbaiki”.  
“Remediasi dalam pendidikan, tindakan atau proses penyembuhan/ 
peremedian atau penanggulangan ketidakmampuan atau masalah-
masalaj pembelajaran” (1983 : 1528) 

 
Masih banyak pendapat tentang pengertian remidi : “remediasi adalah 

tindakan melakukan diagnosis dan perawatan”, (Mc.Ginnis & Smith (dalam 

Henry Guntur Taringan. 1989).  

Dari keterangan yang kita peroleh dari sumber-sumber di atas, 

dapatlah kita menarik kesimpulan bahwa dalam kata atau istilah Remidi 

tercakup pengertian-pengertian diagnosis, penanggulangan, perawatan, 

penyembuhan, perbaikan. Jadi kalau dikatakan bahwa seorang guru harus 

dapat meremedi operasi hitung pecahan para siswanya bermakna bahwa sang 

guru itu harus dapat : a) Mendiagnosis kesalahan itu; b) 

Merawat/menyembuhkan kesalahan itu; c) Menanggulangi kesalahan itu;  

Suatu tugas yang berat bukan? Memang berat, tetapi merupakan tugas 

yang mulia.  
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Dalam pembicaraan selanjutnya kita menggunakan istilah “remedi” yang 

mencakup pengertian yang terangkum dalam gambar berikut ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pengertian Remidi 

 

Dengan perkataan lain kita memungut serta meng-Indonesia-kan kata 

“remedy” menjadi “remidi” sehingga dalam proses morfologisnya akan 

menghasilkan bentukan-bentukan : meremidi, diremidi, teremidi, dan 

sebagainya. Menurut pendapat Iskandar Wiryo Kusumo (dalam Marika 

Subroto 2000) disebutkan : “Remedial teaching adalah suatu kegiatan ulang 

dalam proses belajar mengajar guna mencapai sasaran yang telah ditentukan 

dalam pendidikan.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengajaran remedial merupakan salah satu 

bentuk bimbingan belajar bagi murid yang mengalami hambatan atau 

kesulitan dalam belajarnya, yang tidak dapat berprestasi secara maksimal, atau 

tidak dapat mencapai tujuan/ sasaran. 

 

Perbaikan 
Koreksi  

Dignosis  
Penentuan  

Perewatan 
penyembuhan  

Penanggulanagan 
Penanganan  

REMIDI 
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b. Program Pengajaran Remedial Operasi Hitung Pecahan  

Program pengajaran remedial diadakan bagi siswa yang berusaha 

mengejar ketinggalan teman-temannya pada program biasa. Program khusus 

ini dibuat berdasarkan kebutuhan siswa yang karena berbagai kendala belum 

dapat mengikuti program biasa. 

Bagi siswa yang berkesulitan operasi hitung pecahan diperlukan 

pembelajaran yang bersifat indifidual. Program remedial memfokuskan pada 

penyediaan pengajaran untuk topik-topik matematika tertentu bagi siswa 

berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan belajar matematika pada 

pengajaran sebelumnya. Ada dua bentuk program remedial untuk pengajaran 

matematika Polloway dan Pattony, (dalam Parwoto, 2007) yaitu corseetive 

matematics dan eclectic orientation.  

Corseetive matematics adalah program remedial yang dikembangkan 

untuk digunakan bagi siswa yang mengalami kesulitan pada tingkat tiga. 

Fokus utama program ini adalah pada empat operasi dasar yang termuat dalam 

modul berisi : fakta, operasi hitung dan masalah cerita kasus. Program ini 

dikembangkan untuk siswa yang belum menguasai penjumlahan. Siswa 

membutuhkan keterampilan awalan untuk menggunakan program ini 

meskipun keterampilan membaca belum diperlukan. Corseetive matematics 

adalah pengembangan secara sisematis, keterampilan belajar matematika 

dengan mengikuti peradiguna pengajaran langsung. Setiap modul berisi 

petunjuk guru, kunci jawaban dan buku siswa. Setiap modul juga meliputi tes 

penempatan, tes keterampilan awal dan jumlah tes penguasaan berseri.  

Eclectic orientation adalah pendidikan yang menggunakan kombinasi 

sejumlah tehnik yang digunakan (buku teks, project dan buku kerja) dimana 

dimungkinkan penyediaan bantuan secara maksimal untuk keberhasilan 

program pembelajaran 
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c. Tujuan  

Salah satu kegiatan didalam merencanakan program remedial ialah 

menentukan tujuan. Untuk merusmuskan tujuan khusus ini perlu diamati lebih 

duhulu kemampuan membaca siswa. Kemudian berdasarkan pengetahuan 

tentang potensi siswa tersebut ditentukan suatu tujuan yang belum dicapai 

siswa.  

Salah satu prinsip dalam sistem belajar tuntas ialah bahwa siswa akan 

dapat mencapai penguasaan tuntas tertentu terhadap materi pelajaran yang 

diberikan sesuai dengan tujuan instruktsional yang hendak dicapai asal siswa 

tersebut diberi waktu yang cukup dan pelayanan yang tetap. 

Dalam arti luas program pengajaran remedial bertujuan memberikan 

bantuan baik berupa perlakuan pengajaran maupun berupa bimbingan dalam 

mengatasi kasus yang dihadapi siswa yang disebabkan faktor internal maupun 

eksternal. Dalam arti sempit program pengajaran remedial bertujuan 

memberikan bantuan berupa perlakuan pengajaran kepada para siswa lambat, 

sulit, gagal dalam berlajar, agar mereka tuntas dapat menguasai bahan 

pelajaran yang diberikan kepada mereka. Hal ini sesuai dengan tujuan utama 

prinsip belajar tuntas mengusahakan agar supaya 1) nilai rata-rata seluruh 

siswa dapat ditingkatkan dan 2) jarak antara siswa yang berkemampuan 

belajar cepat dan yang lambat makin pendek (Ischak dan Warji, 1987). 

 

d. Menyusun Program Perbaikan 

Dalam hal menyusun program pengajaran perbaikan (remedial teaching). 

Sebelumnya guru perlu menetapkan hal-hal sebagai berikut : a) Tujuan 

pengajaran remedial, b) Materi pengajaran remedial, c) Metode pengajaran 

remedial, d) Alokasi waktu pengajaran remedial, e) Evaluasi kemajuan siswa 

setelah mengikuti program pengajaran remedial  
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e. Strategi Pengajaran Remedial  

Macam-macam bentuk kegiatan dalam program pengajaran remedial 

tidak dapat dipisahkan dengan faktor-faktor yang terdapat dalam kegiatan 

perbaikan itu sendiri. Faktor-faktor itu antara lain : (1) sifat kegiatan, (2) 

jumlah siswa yang memerlukan kegiatan perbaikan, (3) tempat bantuan 

dimana perbaikan diberikan, (4) waktu penyelenggaraan, (5) siapa yang 

melakukan kegiata, (6) metode apa yang digunakan, (7) sarana atau alat yang 

sesuai dibutuhkan, (8) tingkat kesulitan belajar siswa.  

Berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat dipilih dan ditentukan bentuk 

kegiatan pengajaran remedial, antara lain : 1) Mengajarkan kembali, 

pengajaran remedial dilaksanakan dengan jalan mengajarkan kembali bahan 

pengajaran yang sama kepada para siswa yang memerlukan bantuan dengan 

cara penyajian yang berbeda dalam hal  kegiatan belajar, melibatkan siswa 

pada kegiatan belajar, dan memberikan dorongan. 2) Bimbingan individu atau 

kelompok kecil; 3) Memberikan pekerjaan rumah; 4) Menyuruh siswa 

mempelajari bahan yang sama dari buku-buku pelajaran, buku paket, atau 

sumber bacaan yang lain. 5) Guru lebih intensif memanfaatkan audio-visual. 

6) Bimbingan oleh wali kelas, guru bidang studi, guru pembimbing/ BP, tutor, 

atau guru khusus (ahli PLB).  

 

f. Prosedur Pelajaran Remedial  

Pengajaran remedial merupakan salah satu tahapan kegiatan utama 

dalam keseluruhan kerangka pola layanan bimbingan belajar dan merupakan 

rangkaian kegiatan lanjut dari usaha diagnosis kesulitan belajar. (Abin 

Syamsudin Maskun, 2000 : 344) mengetengahkan prosedur pengajaran 

remedial secara jelas dapat digambarkan dalam skema berikut :  
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Gb. 3 Skema Prosedur Pelajaran Remedial 
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Rekomendasi  1. Penelaahan kasus  
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g. Pendekatan dan Metode  

Menurut Mulyono Abdurrahman (1999) pendekatan pengajaran ada tiga 

macam, yaitu :  

1) Pendekatan yang bersifat kuratif  

Adalah pendekatan yang dilakukan setelah selesai program proses 

belajar mengajar. Hal ini berdasarkan kenyataan siswa dalam belajarnya 

kurang mampu menyelesaikan program secara sempurna sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan. Pendekatan yang bersifat kuratif ini dapat 

ditempuh dengan cara sebagai berikut :  

a) Pengulangan, dilakukan setiap akhir pertemuan atau akhir unit 

pelajaran, program studi semester atau tahunan. Kegiatan pengulangan 

yang dilakukan dengan menerangkan kembali bahan yang diajarkan, 

memberikan jam tambahan ataupun dengan memberikan pekerjaan 

rumah yang dikoreksi guru.  

b) Pengayaan dan pengukuran, kegiatan ini ditujukan bagi siswa yang 

mengalami kelemahan ringan dan secara akademis mungkin termasuk 

siswa pandai.  

c) Percepatan, diberikan kepada murid yang berbakat dapat ditempuh 

dengan menaikkan pada kelas yang lebih tinggi atau maju 

berkelanjutan dengan status akademik tetap.  

2) Pendekatan yang bersifat preventif  

Adalah pendekatan yang ditujukan kepada murid tertentu yang 

diduga akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan program.  

3) Pendekatan yang bersifat pengembangan  

Tujuan pokok dari pendekatan ini adalah agar siswa dapat 

mengatasi masalah yang dialami selama melakukan kegiatan program. 

Dengan diberi bantuan ini diharapkan murid dapat menyelesaikan program 

secara tuntas. Metode dalam pengajaran remedial digunakan dalam 

keseluruhan kegiatan bimbingan belajar mulai dari identifikasi sampai 

tindak lanjut.  
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Metode yang dimaksud adalah seperti di bawah ini : 

1) Metode pemberian tugas  

Metode pemberian tugas bagi siswa mengalami kesulitan 

disesuaikan latar belakang kesulitan belajarnya, pemberian tugas dapat 

secara individual maupun kelompok sesuai dengan kesulitan. Dengan 

metode ini diharapkan murid mampu memahami diri, dapat memperluas 

bahan yang dipelajari serta dapat memperbaiki cara belajar, yang telah 

lama dipergunakan.  

2) Metode diskusi  

Digunakan untuk menciptakan interaksi antara individu dengan 

kelompok guna memperbaiki kesulitan belajar yang dialami. Dengan 

diskusi ini diharapkan murid dapat mengenal diri dan dapat menemukan 

serta menumbuhkan percaya diri, mengembangkan kerja sama antar 

pribadi serta menumbuhkan rasa tanggung jawab.  

 

B. Temuan Hasil Penelitian Relevan 

Hasil penelitian relevan yang penulis temukan adalah skripsi yang disusun 

oleh Sri Purwanti (2002). Hasil akhir penelitian dapat diketahui dari perubahan 

hasi test awal dan test akhir. Hasil test akhir adalah 8,7 jadi dengan demikian 

efektifitas program mencapai 60%. Dan hasil evaluasi tersebut menunjukkan 

bahwa terdapat efektifitas program pengajaran remedial dalam mengatasi 

kesulitan membaca permulaan siswa kelas II SDN Kreo 03 Randudongkol 

Pemalang Tahun Pelajaran 2001 / 2002. 

 

C. Kerangka Berfikir / Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-

gejala yang menjadi objek permasalahan (Suriasumantri 1986). 

Siswa Tuna Rungu Wicara kelas D6 dalam proses belajar matematika 

operasi hitung pecahan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.  
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Pengamatan peneliti terhadap siswa Tuna Rungu Wicara kelas D6, ternyata 

ada dua siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika operasi hitung 

pecahan. 

Dalam penelitian ini siswa yang mengalami kesulitan matematika operasi 

hitung pecahan, dia belum mencapai tujuan pembelajaran. Dari subjek penelitian 

tersebut maka memerlukan program pelayanan tersendiri atau lazim disebut 

penanganan secara individual.  

Pengajaran remedial diduga dapat mengatasi kesulitan matematika operasi 

hitung pecahan. Dengan program tersebut kesulitan matematika operasi hitung 

pecahandapat diatasi, sehingaa akan membuktikan terhadap program pengajaran 

remedial untuk mengatasi kesulitan belajar matematika operasi hitung pecahan 

bagi siswa Tuna Rungu Wicara kelas D6 SLB BC YPASP Gondangrejo 

Karanganyar Semester II Tahun Pelajaran 2008/2009.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 4 Skema Kerangka Pemikiran  
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D. Perumusan Hipotesis Tindakan 

Adapun perumusan hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah : 

“Program Pengajaran Remedial dapat Mengatasi Kesulitan Belajar Matematika 

Operasi Hitung Pecahan Pada Siswa Tuna Rungu Wicara Kelas D6 SLB BC 

YPASP Gondangrejo Karanganyar Semester II Tahun Pelajaran 2008/2009” 
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