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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Indonesia mempunyai perkembangan dan kemajuan 

sesuai dengan perkembangan jaman yang semakin hari semakin maju. 

Pendidikan bukan sekedar media untuk mewariskan kebudayaan  kepada 

generasi seterusnya, namun pendidikan juga harus mampu merubah dan 

mengembangkan pola kehidupan yang lebih baik. 

Anak dalam proses perkembangan menuju kedewasaan tidak 

terlepas dari alam sekitar yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. 

Alam sekitar mempunyai peranan yang besar dalam pendewasaan anak. 

Salah satu usaha untuk mendewasakan anak adalah melalui pendidikan. 

Alam sekitar menyediakan sumber, sarana dan sasaran belajar dalam bentuk 

kongkrit yang sangat membantu dalam pendidikan. 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Nomor 

20 Tahun 2003 “Mengartikan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara”.  

Sedangkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional dalam undang-

undang sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 bab II pasal 3 adalah 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga Negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. 

Sehubungan dengan tujuan tersebut sistem pendidikan nasional 

harus dapat memberikan pendidikan dasar bagi setiap warga Negara 
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Republik Indonesia. Agar setiap warga Negara Indonesia memperoleh 

sekurang-kurangnya pengetahuan dasar antara lain ilmu pengetahuan alam. 

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan 

lanjut dalam penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses 

pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat 

membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang alam sekitar. 

Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak 

berdampak buruk terhadap lingkungan. Di tingkat SDLB diharapkan ada 

penekanan pembelajaran Salingtemas (sains, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat) yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan 

membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi 

pekerja ilmiah secara bijaksana. 

Pembelajaran IPA di SDLB menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan 

ketrampilan proses dan sikap ilmiah. 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPA di 

SDLB merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai 

peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap 

satuan pendidikan pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan 

peserta didik untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan 

pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. 

Penyampaian materi pelajaran oleh guru merupakan kegiatan yang 

cukup berperan dalam keberhasilan proses belajar mengajar yang sedang 

berlangsung. Penyampaian materi pelajaran akan lebih mudah dimengerti 

oleh siswa apabila disertai dengan penggunaan media pembelajaran. 

Sehingga tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh 

cara penyampaian materi pelajaran dan pengadaan media pembelajaran. 
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Sosialisasi media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

perlu diupayakan, terlebih lebih dalam proses belajar mengajar pada anak 

tuna grahita ringan. Untuk itu guru harus memperoleh pelatihan-pelatihan 

tambahan yang berhubungan dengan cara mengajar anak tuna grahita yang 

efektif dan efisien sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar anak tuna 

grahita ringan sangat diutamakan, mengingat kondisi anak tuna grahita 

ringan yang cepat bosan, ingatannya lemah, dan sukar memusatkan 

perhatiannya. Diharapkan dengan penggunaan media pembelajaran dapat 

merangsang anak berperan aktif. 

Dalam penggunaan media penmbelajaran di sekolah, diperlukan 

kemampuan guru dalam menyesuaikan media pembelajaran dengan materi 

yang disampaikan, menguasai materi dan media pembelajaran, serta mampu 

mengoperasikan media tersebut. Pemilihan media pembelajaran perlu 

memperhatikan faktor-faktor, sarana dan prasarana penunjang, atau guru 

dapat memilih alternatif media pembelajaran yang paling sederhana yang 

sesuai dengan siswa dan materi pelajaran. Hal ini akan menghemat biaya 

dan tenaga yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan pendidikan. 

Adalah suatu kekeliruan apabila seorang guru mengajar Ilmu 

Pengetahuan Alam dengan hanya menstransfer saja apa yang tersebut dalam 

buku teks kepada siswa. Hal ini disebabkan apa yang berada di dalam buku 

teks baru merupakan satu sisi saja dari ilmu pengetahuan alam yaitu dimensi 

produk. Buku teks memang penting, tetapi ada sisi lain dari ilmu 

pengetahuan alam yang tidak kalah pentingnya yaitu dimensi proses, 

maksudnya proses mendapatkan ilmu itu sendiri. 

Dimensi proses sangat penting dalam menunjang proses 

perkembangan anak didik secara utuh, karena dapat melibatkan segenap 

aspek psikologis anak yang meliputi aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. 

Dalam pengajaran ilmu pengetahuan alam, seorang guru dapat mengajak 

anak didiknya memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar. 
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Siswa sekolah dasar berada pada rentangan usia 7 – 11 tahun, 

menurut teori perkembangan intelektual Piaget yang dikutip Hendro 

Darmodjo dan Jenny R.E. Kaligis (1992 : 12) mengatakan bahwa ; 

“Usia 7 – 11 tahun anak berada pada tahap operasional konkrit, 

dimana pada tahap ini kemampuan anak untuk berpikir abstrak selalu 

didahului dengan pengalaman konkrit anak sangat membutuhkan 

intelektualnya”. 

Berdasarkan hal tersebut maka setiap pendidikan khususnya guru 

di SLB dalam tugasnya mendidik anak atau memberikan pengajaran harus 

bertindak bijaksana, kecakapan dan pengetahuan yang diberikan kepada 

anak harus disesuaikan dengan sifat dan tingkat kemajuan perkembangan 

anak, demikian pula cara-cara atau metode pengajarannya harus sesuai 

dengan bahan-bahan pengajaran, hal ini dimaksudkan agar usaha pendidikan 

dan pengajaran berhasil sebaik-baiknya. 

Guru tidak boleh mengajarkan Ilmu Pengetahuan dan kecakapan 

sesuka hati. Bahan pengajaran atau pengetahuan dan metode pemberian 

bahan yang tidak sesuai dengan tingkat kemajuan dan sifat anak bukan 

merupakan vitamin bagi pembentukan pribadi anak, melainkan merugikan 

perkembangan dan pembentukan jiwa anak. 

Pada saat ini masih sering dijumpai proses mengajar Ilmu 

Pengetahuan Alam yang kurang tepat, dimana guru memberikan pengajaran 

dengan ceramah di depan kelas dan siswa duduk, diam, mendengarkan dan 

mencatat. 

Anak tuna grahita merupakan salah satu golongan anak berkelainan 

mental yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata dan 

memiliki keterbatasan dalam berfikir, sukar memusatkan perhatian, daya 

ingatnya lemah, sukar berfikir abstrak, serta kurang berfikir logis. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Moh. Amin (1995: 11) 

mengemukakan bahwa : 

“Anak tuna grahita adalah mereka yang kecerdasannya berada di 
bawah rata-rata, disamping itu mereka mengalami keterbelakangan 
menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mereka kurang cakap dalam 
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memikirkan hal-hal abstrak, yang sulit-sulit dan berbelit-belit. Mereka 
kurang atau terbelakang atau tidak berhasil bukan hanya dalam satu hal 
tetapi segala-galanya, lebih-lebih dalam pelajaran seperti : mengarang, 
menyimpulkan is bacaan, menggunakan symbol-simbol, berhitung dan 
dalam semua pelajaran yang bersifat teoritis, dan juga mereka kurang atau 
terhambat dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan”. 

 
Menurut pendapat Triman Prasadio (1976: 4) Tuna Grahita adalah 

keadaan dimana individu menunjukkan gangguan fungsi intelegensinya 

yang dimiliki sejak masa perkembangan yang bermanifestasi pada gangguan 

belajar dan gangguan penyesuaian diri dengan lingkungannya. 

Atas dasar batasan tersebut bahwa perkembangan anak tuna grahita 

mengalami penyimpangan. Hal ini dikarenakan tingkat intelegensinya di 

bawah normal, sehingga menyebabkan kemampuan dan daya pikirnya 

terbatas. Selanjutnya akan mempengaruhi terhadap perhatian, emosi, daya 

ingat, pengamatan, minat, daya kreasi, imajinasi dan tingkah laku serta 

kematangannyapun akan mengalami hambatan. Jadi tidak heran siswa di 

SLB/C anak sudah berusia 15 tahun tingkat intelegensinya seperti anak usia 

9 tahun. 

Hal di atas akan mempengaruhi terhadap proses belajar anak, 

sehingga kematangannyapun berbeda antara anak yang satu dengan yang 

lainnya, sesuai dengan tingkat intelegensi anak, sehingga pelayanan dalam 

pendidikanpun juga berbeda sesuai dengan kelainan yang disandangnya. 

Jika kita meninjau pendidikan bagi anak luar biasa sesuai yang 

tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 (1991: 3) 

adalah : 

“Pendidikan luar biasa bertujuan membantu peserta didik yang 
menyandang kelainan fisik dan atau mental agar mampu mengembangkan 
sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebagai pribadi maupun anggota 
masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan 
sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan 
dalam dunia kerja dan mengikuti pendidikan lanjutan”. 

 
Untuk merealisasikan tujuan tersebut sudah selayaknya apabila 

sistem pendidikan luar biasa mengupayakan sistem pembelajaran yang dapat  
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membantu anak didik mengatasi kesulitan-kesulitan belajar akibat kelainan 

yang disandangnya. 

Kesulitan belajar bagi anak tuna grahita membutuhkan penanganan 

khusus. Salah satu cara penanganan khusus adalah dengan memberikan 

bahan pelajaran siswa dihadapkan pada benda konkrit. Pengajaran dengan 

memanfaatkan alam sekitar dipandang efektif dan efisien. Efisien karena 

alam sekitar sangat tepat sebagai sumber, sarana dan sasaran belajar, karena 

alam sekitar menyediakan alat peraga secara konkrit, apalagi dalam belajar 

ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang pengetahuan yang 

meliputi alam hidup seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan 

kesehatan maupun alam mati seperti peristiwa-peristiwa alam. Efisien 

karena alam sekitar telah menyediakan bahan pelajaran yang tidak dibeli, 

secara langsung telah tersedia dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan 

anak. 

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut penulis 

berkeinginan meneliti tentang “Metode Pengajaran Alam Sekitar Untuk 

Peningkatan Prestasi Belajar IPA Kompetensi Dasar Bagian Utama 

Tumbuhan Siswa Kelas 3 Tingkat Dasar Di SLB/C YPSLB Kartasura Tahun 

Ajaran 2008-2009”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas untuk mempermudah 

pemecahan masalah dalam penelitian ini, maka dikemukakan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

“Apakah Metode Pengajaran Alam sekitar dapat meningkatkan 

Prestasi Belajar IPA siswa kelas 3 tingkat dasar di SLB C YPSLB Kartasura 

tahun ajaran 2008/2009 ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
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Tujuan Umum : Untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar IPA siswa 

kelas 3 tingkat dasar di SLB C YPSLB Kartasura melelui 

metode pengajaran alam sekitar. 

Tujuan Khusus : 

1 Untuk mengetahui prestasi belajar IPA siswa yang belum diberi 

perlakuan metode pengajaran alam sekitar. 

2 Untuk mengetahui prestasi belajar IPA siswa yang sudah diberi metode 

pengajaran alam sekitar. 

3 Untuk mengetahui perbandingan prestasi belajar IPA siswa yang belum 

diberi perlakuan dan sudah diberi perlakuan metode pengajaran alam 

skitar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diharapkan mempunyai 

manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis : 

a. Untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang metode pangajaran 

alam dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa SLB C 

b. Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya 

c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengajarkan IPA siswa SLB C 

2.   Manfaat Praktis : 

a. Bagi penulis 

Sebagai dasar penelitian lebih lanjut kemunngkinan dikembangkan 

metode pengajaran alam skitar dalam pengajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam di SLB C  

b. Guru menyadari bahwa alam sekitar telah menyediakan bahan 

pelajaran IPA yang efektif dan efisien 

c. Bagi siswa 

Diperoleh pemahaman konkrit tentang IPA sebagai bahan masukan 

bagi siswa untuk memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar 

IPA 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Anak Tuna  Grahita 

a. Pengertian Tentang Anak Tuna Grahita

Pendapat mengenai pengertian anak tuna grahita diantara para ahli 

berbeda-beda, mengingat masing-masing mempunyai konsep peristilahan 

dan penggolongan yang berbeda-beda, para ahli tersebut antara lain : dokter, 

psikologi, sosiolog dan lain-lain. Masalah tuna grahita bukan masalah yang 

sederhana tetapi merupakan masalah yang kompleks. Istilah-istilah yang 

dipergunakan untuk pengertian anak tuna grahita ini kadang-kadang berlatar 

belakang alasan sosial dan kurang dapat dipertanggung jawabkan secara 

ilmiah, misalnya karena ada alasan kurang enak didengar atau alasan 

perasaan, utamanya bagi orang tua tersebut. 

Istilah-istilah yang sering dipergunakan untuk menyebut ketuna 

grahitaan antara lain seperti yang terdapat dalam buku petunjuk praktis 

penyelenggaraan SLB C dan C1 (1986: 1) adalah “Feebleminted, Mentally 

Deficient, Amentia, Mentally Handicapped, Oligaprenia dan Mentally 

Retarded”. 

Di Indonesia juga terdapat istilah-istilah untuk menyebutnya, 

antara lain Drs. Slamet Riyadi dkk (1984: 48) adalah “Lemah otak, lemah 

ingatan, tuna mental, lemah pikiran, cacat mental dan terbelakang mental”. 

Dalam penelitian ini akan digunakan istilah tuna grahita, dengan 

alasan bahwa berdasarkan kenyataan, masyarakat kita utamanya orang 

awam, akan lebih cepat mengerti maksudnya. Dalam bahasa jawa “Tuno 

Grahito” 

Pengertian tuna grahita menurut Yusak S.Hd (1987  : 66) adalah 
“Anak Tuna Grahita adalah keadaan anak yang menahun dimulai sejak lahir 
atau masa kanak-kanak dengan ciri khas perkembangan mentalnya 
menunjukkan kelambatan-kelambatan sehingga kemampuan belajarnya 
sangat terganggu dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma 
masyarakat”. 

 8 
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Sedangkan menurut pendapat Triman Prasadio (1976 : 6) yang 

dimaksud tuna grahita adalah “Keadaan dimana individu menunjukkan 

gangguan fungsi intelegensinya yang dimulai sejak masa perkembangannya, 

yang bermanifestasikan pada gangguan berfikir dan gangguan penyesuaian 

diri dengan lingkungannya”. 

Dengan demikian tuna grahita merupakan keadaan seseorang yang 

tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan karena ketidakmampuan 

dalam intelektualnya, dengan demikian akan mempengaruhi proses 

pengembangannya. 

Kesimpulan penulis dari berbagai definisi di atas adalah bahwa 

tuna grahita merupakan suatu kondisi dimana daya fakir serta 

kepribadiannya dalam keadaan terganggu sedemikian rupa. Hal ini 

mengakibatkan kesukaran di dalam mengikuti pelajaran yang diberikan 

kepadanya. Disamping itu, tidak mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sebab emosinyapun juga mengalami gangguan. 

 

b. Ciri-Ciri Anak Tuna Grahita

Untuk kepentingan pendidikan, anak tuna grahita dibagi menjadi 

tiga golongan, yaitu tuna grahita ringan, tuna grahita sedang dan tuna grahita 

berat. Di bawah ini akan dikemukakan ciri-ciri tuna grahita ringan. Namun 

perlu uga dikemukakan ciri-ciri tuna grahita sedang dan berat sebagai bahan 

pertimbangan. 

1) Ciri-ciri anak tuna grahita ringan  

Menurut pendapat Tri Riyatmi, Silviyanti S (1983/1984: 11) 

adalah: 

“IQnya antara 50-70 atau setaraf dengan IQ anak normal yang berusia 7-
12 tahun, maksimal mampu bersekolah sampai dengan kelas IV – V. 
keadaan fisiknya mirip anak normal, tetapi perkembangan intelegensinya 
lebih lambat, kaku geranya, sulit berbicara dengan lancer, sukar 
menyesuaikan diri, sugestibel, mudah diperintah, kadang-kadang terlalu 
banyak gerak dan tidak mampu mengontrol, mudah marah dan keras 
kepala”. 
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Menurut Munzayah ( 2000: 23 – 24 ) Ciri-ciri anak tuna grahita 

ringan sebagai berikut : 

a) Dapat dilatih tentang tugas-tugas yang ringan 
b) Mempunyia kemempuan yang terbatas dalam bidang intelektual 

sehingga hanya mampu dilatih untuk membaca, menulis dan 
menghitung pada batas-batas tertentu. 

c) Dapat dilatih untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang rutin 
maupun keterampilan. 

d) Mengalami kelainan bicara speech difect, sehingga sulit untuk diajak 
berkomunikasi. 

e) Mengalami gangguan dalam bersosialisasi 
f) Peka terhadap penyakit 
 

Menurut Moh. Amin ( 1995: 37 ). Ciri-ciri / karakteristik anak tuna 

grahita ringan sebagai berikut : 

a) Banyak yang lancer berbicara tetapi kurag perbendaharaan kata 
b) Mengalami kesukaran berpikir abstrak 
c) Dapat mengikuti pelajar akademik baik di sekolah biasa maupun di 

sekolah kusus 
d) Pada umumnya umur 16 tahun baru dapat mencapai kecerdasan yang 

sama dengan anak umur 12 tahun 
 

2) Ciri-ciri anak tuna grahita sedang 

IQ nya antara 25-30 atau setaraf anak normal yang berusia 3-7 tahun. 

Maksimal mampu bersekolah sampai dengan kelas 1-2. fisiknya berbeda 

dengan anak normal, pasif, lambat menanggapi rangsangan. Proses 

berfikirnya, ingatan dan perasaannya sangat lambat. Tidak punya gairah 

hidup, tidak mampu menjaga dan merawat diri sendiri. Seluruh hidupnya 

tergantung pada orang lain. 

3) Anak tuna grahita berat mereka tidak mampu menerima pendidikan 

akademis maupun ketrampilan. Jadi selalu memerlukan bantuan orang 

lain secara penuh. Oleh karena itu tuna grahita berat disebut juga anak 

mampu rawat. Adapun cirinya sebagai berikut : 

IQ nya kurang dari 25. Tingkat intelegensinya sama dengan anak normal 

berusia 1-3 tahun. Perkembangan jasmani dan rohaninya sangat sedikit. 

Kalau ada perkembangan sebentar lalu berhenti, seakan-akan tidak 
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berkembang. Sejak kecil anak dari golongan ini sangat lemah, kadang-

kadang sampai 4 tahun belum bisa berjalan. 

Dalam penelitian ini akan diuraikan ciri-ciri anak tuna grahita ringan 

atau mampu didik, sebab disesuaikan dengan pokok pembahasan 

penelitian ini. Berpijak dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik 

kesimpulan, bahwa ciri-ciri anak tuna grahita ringan adalah sebagai 

berikut : 

a) IQ nya antara 50-70 atau setaraf dengan anak normal usia 7-12 

tahun. Sehingga hanya mampu didik sampai kelas IV–V SD. 

Mereka mengalami kesulitan-kesulitan mengikuti hal-hal yang 

abstrak, maka hanya dapat menulis, membaca dan berhitung dalam 

batas-batas tertentu. 

b) Keadaan fisiknya tidak jauh berbeda dengan anak normal, tidak 

mampu mengontrol gerak dan mengadakan koordinasi, kaku, sulit 

berbicara, perhatian dan ingatan mudah lelah. 

c) Keadaan psikisnya adalah cepat emosi, cemburuan, sulit 

menyesuaikan diri, sugestibel, lemah, intelegensinya lebih rendah 

dari pada anak lambat belajar. 

d) Kondisi sosial tidak dapat atau kurang dapat bersosialisasi dengan 

baik dalam masyarakat. 

 

c. Faktor-faktor Penyebab Anak Tuna Grahita

Banyak ahli mengutarakan faktor penyebab anak tuna grahita yang 

berbeda-beda. Ini disebabkan sudut pandangnya berbeda walaupun 

prinsipnya sama. Sangat penting kiranya bagi guru untuk mengetahui sebab 

ketuna grahitaan pada anak didiknya karena sangat bermanfaat dalam 

teknik-teknik pendidikan di kemudian hari. 

Di bawah ini dikemukakan klasifikasi faktor-faktor penyebab 

terjadinya anak tuna grahita dari berbagai pendapat yaitu : 

1) Menurut Kirk dan Johnson (1987: 37) ada 4 sebab terjadinya tuna grahita :  

a) Kelukaan pada otak 
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b) Gangguan fisiologik 

c) Faktor-faktor keturunan 

d) Pengaruh kebudayaan 

Hal tersebut dapat penulis jelaskan sebagai berikut : 

a) Kelukaan Pada Otak 

Luka pada otak terjadi pada masa prenatal, natal dan post natal. 

Misalnya pada waktu ibu mengandung, lalu jatuh sehingga 

memungkinkan terjadinya tekanan keras pada kepala bayi dan 

benturan keras berakibat kelukaan otak. Pada masa natal kelukaan otak 

biasanya akibat proses kelahiran yang mengalami kesukaran sehingga 

memerlukan bantuan alat dan kemungkinan besar hal ini 

mengakibatkan pembuluh darah pada otak pecah karena masih sangat 

lemah. 

b) Gangguan fisiologi 

Kretinisme atau cebol dan kredil, disebabkan oleh adanya gangguan 

kelenjar gondok atau tiroid yang mengakibatkan gangguan 

sekresitiroksin. Pada hal ada kelenjar gondok yang cukup sangat 

diperlukan untuk pertumbuhan jasmani dan rohani anak. Kerusakan 

kelenjar tiroid dapat mengakibatkan kekurangan thyroxin pada anak 

sebagai akibatnya cacat dalam perkembangan jasmani dan rohaninya. 

c) Faktor-faktor keturunan 

Kirk dan Jhonson ( 1987: 45) memperkirakan 80 – 90 % tuna grahita 

adalah factor keturunan. 

d) Faktor kebudayaan 

Yaitu berlangsung dalam lingkungan hidup manusia secara 

keseluruhan meliputi segi-segi kehidupan sosial, psikis dan 

sebagainya. Meskipun tidak banyak data yang dapat ditemukan tetapi 

dengan adanya data yang menunjukkan bahwa anak yang tidak 

mendapatkan santapan rohani berujud faktor kebudayaan atau norma-

norma social, bahasa dan norma susila, maka ia akan mengalami dari 

dalam kepribadiannya, sebaliknya jika anak yang mengalami hambatan 
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mental jika lingkungannya mendudkung maka anak akan mempunyai 

kemampuan meskipun tidak begitu besar. Hal ini menunjukkan bahwa 

faktor kebudayaan itu berpengaruh positif. 

2) Menurut  Drs. Slamet Riyadi (1984 : 49) factor-faktor yang menyebabkan 

anak menjadi terbelakang mental ialah : 

a) Faktor sebelum lahir 

b) Faktor pada saat lahir 

c) Faktor sesudah lahir 

Hal tersebut dapat penulis jelaskan sebagai berikut : 

a) Faktor sebelum lahir 

Kekurangan zat makanan dan vitamin bagi bayi dalam kandungan 

dapat mengakibatkan keterlambatan dalam proses berpikir juga daya 

tahan tubuh lemah. Proses pembuahan yang kurang sempurna, 

misalnya pembuahan di luar kandungan, bibit atau gene yang terlalu 

lemah sewaktu bayi dalam kandungan terkena benturan keras pada 

bagian kepala, juga mengakibatkan anak menjadi tuna grahita. 

b) Faktor pada saat lahir 

Anak lahir dengan bantuan tank. Karena dengan cara ini dapat 

menimbulkan pendarahan pada otak sementara tengkorak bayi, 

sehingga susunan syaraf menjadi rusak . proses kelahiran yang terlalu 

lama juga bisa menyebabkan anak menjadi tuna grahita karena 

peredaran darah dan pertukaran zat pada bayi terganggu. Bayi lahir 

sebelum waktunya akan berakibat pertumbuhan jasmani dan rohani 

tidak sempurna. 

c) Faktor sesudah lahir 

Anak mengalami kelukaan pada bagian kepalanya sehingga 

menyebabkan kelainan pada susunan syarafnya. Penyakit  malaria 

tropika, gabag dan lain-lain dapat menjadi sebabbya. Sehingga 

menimbulkan infeksi pada selaput otak. Dan hal ini akan 

mengakibatkan fungsi intelegensinya terhambat. Keadaan rumah 
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tangga yang tidak harmonis, tidak mendapatkan kasih saying dari 

orang tua dapat mengakibatkan adanya hambatan fungsi intelegensi. 

3) Menurut Yannet yang dikutip oleh Triman Prasodio dalam buku tuna 

grahita karangan munzayanah (2000: 14 – 16) menyebutkan bahwa 

penyebab tuna grahita digolongkan menjadi dua kelompok yaitu : 

a) Kelompok Biomedik yang meliputi : 

(1) Prenatal dapat terjadi karena : 

(a) Infeksi pada ibu pada waktu mengandung 

(b) Gangguan metabolisme 

(c) Irradiasi sewaktu umur kehamilan antara 2-6 minggu 

(d) Kelainan Kromosom  

(e) Malnutrisi 

(2) Natal, antara lain berupa : 

(a) Anaksia 

(b) Asphysia 

(c) Prematuritas dan postmaturitas 

(d) Kerusakan otak 

(3) Postnatal, dapat terjadi karena : 

(a) Malnutrisi 

(b) Infeksi : meningitis dan encephalitis 

(c) Trauma  

b) Kelompok Sosiokultural : psikologi atau lingkungan 

Faktor-faktor psiko-sosial dalam keluarga dapat merupakan salah satu 

penyebab dari ketunagrahitaan 

 Berpijak dari pendapat-pendapat tersebut di atas kiranya dapat 

ditarik kesimpulan, bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya anak tuna 

grahita meliputi : 

1. Faktor sebelum lahir (prenatal), yang meliputi kerusakan pada otak dan 

gangguan fisiologik 

2. Faktor pada saat lahir (neonatal), yang meliputi kelukaan pada otak 
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3. Faktor sesudah lahir (postnatal), penyakit luar yang berakibat infeksi 

pada selaput otak. 

4. Genetik 

5. Faktor sosio kultural 

 

d. Usaha-usaha Pencegahan Tuna Grahita

Berikut ini akan dipaparkan / diutarakan pendapat untuk 

memberikan pertolongan pada anak tuna grahita. Menurut Triman Prasadio 

(1976: 13  ) meliputi 3 bidang : 

1) Dalam bidang medik psikiatrik 

2) Dalam bidang sosial 

3) Dalam bidang pendidikan 

Untuk mendapat gambaran yang jelas akan penulis paparkan 

sebagai berikut : 

1) Dalam bidang medik psikiatrik 

a) Obat-obatan yang sering dipergunakan pada anak untuk menekan 

gejala-gejala hiperkinetik. 

b) Penempatan anak tuna grahita sebaiknya dalam keluarga atau 

asrama yang ada pembimbingannya sebagai wakil dari orang tua. 

c) Psikoterapi diberikan sendiri atau kelompok. Psikoterapi 

mengusahakan agar ada perubahan sikap, tingkah laku dan hasil 

kerja mereka. 

d) Konseling medik bertujuan menentukan ada dan tidaknya 

ketunagrahitaan dan derajat keterbelakangan, juga untuk 

mengevaluasi pengaruh ketunagrahitaan pada keluarga serta 

kemungkinan penempatan di tempat asuhan guna mengikuti 

latihan-latihan khusus yang berguna bagi masa depannya. 

2) Dalam bidang sosial 

Tugas utama bidang ini adalah menghilangkan stress sosial. Kelahiran 

anak tuna grahita dapat mengakibatkan timbulnya stress bagi 

kehidupan keluarga. Biro-biro konsultasi, organisasi kerohanian dapat 
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memberikan keringanan penderitaan orang tua dan sekaligus dapat 

memberikan bimbingan, penjelasan serta pengarahan kepada orang tua 

anak. 

3) Dalam bidang pendidikan 

Disini yang paling penting bukan asal sekolah tetapi bagaimana 

mendapatkan pendidikan yang cocok bagi anak tuna grahita, misalnya 

tipe kelas khusus sebagai tambahan dari kelas biasa. 

Berpijak dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa usaha-usaha 

pertolongan yang dapat digunakan untuk mengatasi anak tuna grahita 

adalah : 

a) Pertolongan di bidang medik psikistri yang meliputi pemberian 

obat-obatan, penempatan anak, pemberian psiko terapy dan 

pemberian konseling medik 

b) Pertolongan di bidang bimbingan orang tua meliputi bimbingan 

dalam bidang sosial 

c) Pertolongan dalam bidang pendidikan, yaitu pemberian layanan 

pendidikan yang paling sesuai dengan kondisi fisik dan intelegensi 

anak luar biasa 

 

2. Prestasi Belajar 

 

a. Pengertian Tentang Prestasi Belajar

Kemampuan intelektual siswa sangat menentukan keberhasilan 

dalam memperoleh prestasi. Untuk mengetahui berhasil tidaknya seseorang dalam 

belajar perlu diadakan evaluasi, tujuannya untuk mengetahui prestasi yang 

diperoleh siswa setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Puerwanto (1986 : 28) memberikan pengertian prestasi belajar yaitu 

“ Hasil yang dicapai oleh seseorang dalam usaha belajar sebagaimana yang 

dinyatakan dalam rapor”. 
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Winkel (1986 : 162) mengatakan bahwa “ Prestasi belajar adalah 

suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam 

melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang di capainya”. 

Sedangkan menurut S. Nasution (1986 : 17) mengatakan bahwa  

prestasi balajar adalah “ Kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berfikir, 

merasa dan berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi tiga 

aspek yakni : kognitif, affektif, psikomotor, sebaliknya dikatakan prestasi kurang 

memuaskan jika seseorang belum mampu memenuhi target dalam ketiga kriteria 

tersebut”. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa prestasi belajar 

merupakan tingkat kemampuan yang dimiliki siswa dalam menerima, menolak 

dan menilai informasi – informasi yang diperoleh dalam proses belajar mengajar. 

Prestasi belajar siswa dapat diketahui setelah diadakan evaluasi. Hasil dari 

evaluasi dapat memperlihatkan tentang tinggi atau rendahnya prestasi belajar 

siswa. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

Belajar adalah suatu aktivitas, yang mana dalam suatu kegiatan 

tersebut banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Materi Program 

Akta Mengajar Bidang Studi Teknologi Pendidikan (1983: 23) disebutkan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah : 

1) Bahan atau hal yang dipelajari 

2) Faktor-faktor instrumental 

3) Faktor individual subyek belajar  

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar tersebut sudah 

pasti mempengaruhi proses belajar juga. Pencapaian prestasi tidak hanya 

tergantung pada keadaan anak itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor 

yang ada di luar individu yang belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Sumadi Soeryabrata (1983: 5) “Bahwa yang mempengaruhi proses belajar 

dan hasil belajar adalah faktor dari luar dan factor dari dalam individu”. 

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam belajar menurut 

Bimo Walgito (1978: 15) adalah : 
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1) Faktor bahan yang dipelajari  

Dari pendapat para ahli tersebut dapat penulis simpulkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil atau prestasi belajar yaitu : 

1) Faktor dari luar individu yang belajar 

Faktor dari luar individu ada dua bagian penting yaitu: 

a. Faktor lingkungan 

Kondisi lingkungan juga berpengaruh pada proses dan hasil belajar, 

lingkungan ini dapat berupa lingkungan fisik atau alam dan 

lingkungan social. Lingkungan fisik termasuk di dalamnya adalah 

seperti keadaan suhu, kelembaban dan kepengapan udara. Belajar 

pada keadaan udara yyang segar, akan lebih baik disbanding keadaan 

panas dan pengap. Lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi 

proses hasil dalam belajar. Seseorang yang sedang belajar 

memcahkan soal yang rumit butuh konsentrasi yang tinggi dan itu 

akan terganggu apabila ada orang lain yang mengganggu. Juga 

disarankan agar lingkungan sekolah didirikan di tempat yang jauh 

dari keramaian pabrik dan lalu lintas. 

b. Faktor-faktor instrumental 

Adalah faktor yang adanya dan penggunannya dirancangkan sesuai 

dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor-faktor ini dapat berujud 

faktor keras, seperti : 

- gedung perlengkapan sekolah / belajar 

- alat-alat praktikum 

- perpustakaan 

- papan tulis 

- meja, kursi dsb 

faktor–faktor lunak seperti: 

- kurikulum 

- bahan / program yang harus dipelajari 

- pedoman-pedoman belajar dsb 
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kiranya jelas factor-faktor lain yang sejenis besar pengaruhnya 

terhadap bagaimana belajar itu serta bagaimana hasilnya, maka 

dalam kegiatan mengenai evaluasi keberhasilan usaha belajar, factor-

faktor instrument tersebut harus diperhitungkan keberadaannnya. 

2) Faktor dari dalam individu yang belajar 

Yang dimaksud faktor dari dalam individu adalah keadaan atau kondisi 

individu. Faktor individu ini dapat dibagi menjadi dua yaitu : kondisi 

fisiologis anak dan kondisi psikologis anak. 

a) Kondisi fisiologis anak 

Secara umum kondisi fisiologis, seperti kesehatan yang baik, tidak 

dalam keadaan lelah, tidak cacat anggota tubuhnya, kelumpuhan, 

akan mempengaruhi kondisi psikologisnya. Anak yang kekurangan 

gizi, misalnya ternyata kemampuan belajarnya ada tetapi di bawah 

anak normal. Mereka yang kekurangan gizi biasanya cenderung 

laleh, mudah ngantuk dan sulit menerima atau menangkap pelajaran. 

Disamping kondisi fisiologis umum, tidak kalah pentingnya dalam 

pemgaruh proses dan hasil belajar adalah kondisi panca indera, 

utamanya indera penglihatan dan pendengaran. 

b) Kondisi psikologisnya 

Setiap anak didik mempunyai kondisi psikologis yang berbeda-beda, 

maka sudah barang tentu hal itu sangat mempengaruhi proses dan 

hasil belajar.  

Faktor-faktor psikologis yang dianggap penting dalam 

mempengaruhi proses dan hasil belaj antara lain : 

(1) Minat 

Bahwa minat akan sangat berpengaruh dalam proses hasil 

belajar. Kalau seseorang tidak berminat mempelajari sesuatu, 

tidak dapat diharapkan bahwa dia kan berhasil dengan baik 

dalam mempelajari hal itu begitu juga sebaliknya. 

(2) Kecerdasan 
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Bahwa kecerdasan besar perananya dalam menentukan berhasil 

tidaknya seseorang mempelajari sesuatu atau mengikuti proses 

pendidikan. Orang yang lebih cerdas pada umumnya lebih 

mampu belajar daripada orang ynag kurang cerdas. 

(3) Motivasi 

Meningkatkan motivasi belajar bagi anak tuna grahita 

khususnya menjadi bagian penting dalam rangka mencapai 

hasil belajar yang optimal. Motivasi adalah dorongan yang ada 

dalam individu, tetapi munculnya motivasi yang kuat atau 

lemah dapat ditimbulkan oleh rangsangan dari luar individu. 

 

3. Ilmu Pengetahuan Alam 

 

a. Pengertian Tentang Ilmu Pengetahuan Alam

Dari segi istilah yang digunakan Ilmu Pengetahuan Alam berarti 

ilmu tentang pengetahuan alam. Ilmu artinya suatu pengetahuan yang benar. 

Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang dibenarkan menurut tolak 

ukur kebenaran ilmu, yaitu rasional dan obyektif. Rasional artinya masuk 

akal atau logis, diterima oleh akal sehat, sedangkan obyektifitas artinya 

sesuai dengan obyeknya, sesuai dengan kenyataanya atau sesuai dengan 

pengalaman pengamatan panca indera. 

Hendro Darmodjo dan R.E Kaligis (1992: 7) berpendapat bahwa : 

“Pengetahuan alam artinya adalah pengetahuan tentang alam semesta 

dengan segala isinya. Pengetahuan artinya segala sesuatu yang diketahui 

manusia. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah pengetahuan yang rasional 

dan obyektif tentang alam semesta  dengan segala isinya”. 

Sedangkan Rom Hare yang dikutip oleh Hendro Darmodjo dan R.E 

Kaligis (1992: 5) berpendapat bahwa : “Ilmu Pengetahuan Alam adalah 

kumpulan teori yang telah diuji kebenarannya, yang menjelaskan tentang 

pola-pola keteraturan dari gejala alam yang diamati secara seksama”. 
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J.D Bernal dalam Hendro Darmodjo dan R.E Kaligis (1992: 6) 

mengatakan : “Ilmu Pengetahuan Alam dapat dipandang sebagai institusi, 

metode, kumpulan pengetahuan, suatu faktor yang berpengaruh terhadap 

peningkatan produksi, salah satu faktor yang mempengaruhi sifat dan 

pandangan manusia tentang alam”. 

Dari berbagai pendapat para ahli dapat penulis simpulkan bahwa 

Ilmu Pengetahuan Alam adalah  

1) Ilmu Pengetahuan Alam dipandang sebagai proses dari upaya manusia 

untuk memahami dari gejala (berbagai gejala alam), untuk itu diperlukan 

suatu cara tertentu yang sifatnya analistis, cermat, lengkap serta 

menghubungkan gejala yang satu dengan gejala alam yang lain sehingga 

keseluruhannya membentuk suatu sudut pandang yang baru tentang 

obyek yang diamati. 

2) Ilmu Pengetahuan Alam dapat dipandang sebagai produk dari upaya 

manusia untuk memahami dari berbagai gejala alam. Produk ini berupa 

prinsip-prinsip teori, hukum, konsep maupun fakta yang kesemuanya 

ditujukan untuk menjelaskan berbagai gejala alam. 

3) Ilmu Pengetahuan Alam dipandang sebagai faktor yang dapat mengubah 

sikap dan pandangan manusia terhadap alam semesta dari sudut pandang 

metologis menjadi sudut pandang ilmiah.   

 

b. Pentingnya Pengajaran Ilmu Pengetahuan Alam

Secara umum pendidikan tingkat dasar diselenggarakan dengan 

tujuan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan 

pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam 

masyarakat serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan 

tingkat selanjutnya. 

tujuan tersebut diperlukan pendidikan dan pengajaran dari berbagai 

disiplin ilmu. Salah satunya adalah Ilmu Pengetahuan Alam. Ilmu 

Pengetahuan Alam diperlukan oleh siswa tingkat dasar, kerena Ilmu 
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Pengetahuan Alam memberikan sumbangan untuk tercapainya sebagian dari 

tujuan pendidikan di tingkat dasar. 

Hendro Darmodjo dan R.E. Kaligis (1992 : 8) mengembangkan 

bahwa dengan pengajaran Ilmu Pengetahuan Alam diharapkan siswa akan 

dapat : 

1) Memahami alam sekitarnya, meliputi benda-benda alam dan buatan 
manusia serta konsep-konsep pengetahuan alam yang terkendung di 
dalamnya. 

2) Memiliki ketrampilan untuk mendapatkan ilmu, khususnya Ilmu 
Pengetahuan Alam berupa ketrampilan proses atau metode ilmiah yang 
sederhana. 

3) Memiliki sikap ilmiah didalam mengenal alam sekitarnya dan 
memecahkan masalah yang dihadapinya serta menyadari kebesaran 
penciptanya. 

4) Memiliki bekal kemampuan dasar yang diperlukan untuk melanjutkan 
pendidikan yang lebih tinggi.  

 

4. Metode Pengajaran Alam Sekitar 

 

a. Arti dan Maksud Metode Pengajaran Alam Sekitar

Dalam interaksi belajar mengajar, guru tidak dapat terlepas dari 

penggunaan metode. Karena dengan penggunaan metode yang tepat dalam 

proses belajar mengajar akan banyak membantu guru dan murid untuk 

mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Mengenai pengertian metode, 

banyak para ahli pendidikan yang menjelaskan serta menguraikan pengertian 

metode, salah satunya adalah I.L Pasaribu dan B.Simanjuntak (1983: 5) 

mengartikan metode adalah “cara sistematik untuk menyampaikan bahan 

pelajaran kepada murid untuk mencapai tujuan pengajaran”. 

Menurut Kuentjoroningrat (1979: 8) metode adalah “Pengetahuan 

tentang berbagai cara bekerja”. Sedangkan menurut S.Bukit Karo-karo 

(1975: 7) metode adalah “Ilmu yang membicarakan tentang jalan dan cara 

yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu”. 

Menurut S.Bukit Karo-karo (1975: 4) pengajaran berasal dari kata 

dasar “ajar” yang artinya “proses penyajian bahan oleh seseorang kepada 
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orang lain dengan tujuan agar orang lain itu menerima, menguasai, dan 

mengembangkan bahan itu”. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diartikan Metode Pengajaran 

adalah cara-cara pelaksanaan dari pada proses pengajaran, atau saat 

bagaimana teknisnya sesuai bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa 

(murid) di sekolah. 

Pengajaran alam sekitar oleh seorang Jerman bernama Fr.A.Finger  

dalam B.Suryobroto (1985: 77) dinamakan Heimatkundes, adalah “salah 

satu usaha untuk mensukseskan proses pendidikan dan pengajaran di 

sekolah, dimana dipergunakan alam sekitar anak sebagai pangkal 

pengajaran”. Maksudnya murid-murid diajak ke luar kelas, mengelilingi, 

mengamati dan menyelidiki segala sesuatu yang terdapat di alam sekitar 

anak. Hal yang telah diperiksa dan diteliti secara langsung dalam keadaan 

yang sesungguhnya, dibicarakan dan disimpulkan lagi di dalam kelas. 

B.Suryobroto (1985: 77) mengartikan metode pengajaran alam 

sekitar di sekolah ialah : “cara mengajar dimana guru mengajak murid-murid 

ke luar kelas untuk mengamati, menyelidiki dan mempelajari hal-hal yang 

diajarkan (bahan-bahan pelajaran) secara langsung, artinya dalam keadaan 

yang sesungguhnya di lingkungan hidup sekitar anak-anak”. 

b. Nilai Positif Metode Pengajaran Alam Sekitar Terhadap Pendidikan 

Adapun nilai-nilai positif metode pengajaran alam sekitar terhadap 

pendidikan dan kehidupan anak menurut B.Suryobroto (1985: 78) adalah : 

1. Dengan pengajaran alam sekitar guru dapat memeragakan bahan 
pengajaran secara langsung. 

2. Pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan banyak agar anak 
aktif dan giat. 

3. Pengajaran alam sekitar memberi kepada anak bahan appersepsi 
yang kokoh dan kuat. 

4. Pengajaran alam sekitar memberi appersepsi emosional. 
5. Pengajaran alam sekitar memungkinkan adanya pengajaran yang 

fungsional. 
 

Hal tersebut di atas dapat penulis jelaskan sebagai berikut : 
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1. Dengan pengajaran alam sekitar guru dapat memeragakan bahan 

pengajaran secara lengsung. 

Metode pengajaran alam sekitar sangat penting karena akan 

membawa anak-anak ke tingkat pengalaman yang riil. Hal ini 

disebabkan karena perkembangan intelektual anak dan emosinya 

dipengaruhi langsung oleh keterlibatan secara fisik dan mnetal 

dengan lingkungannya. 

2. Pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan banyak agar anak 

aktif dan giat. 

Dengan metode alam sekitar anak tidak hanya duduk, diam, 

mendengar dan melihat secara pasif. Akan tetapi kemauan anak 

dibangunkan untuk mengeluarkan inisiatifnya. 

Dalam pengajaran IPA sering dilupakan bahwa keterlibatan 

siswa secara aktif merupakan bagian penting dari suatu proses 

belajar-mengajar. Mungkin guru terpukau pada silabus kurikulum 

dan ingin secepatnya menghabiskan bahan pelajaran yang telah 

ditargetkan. Jalan yang mereka tempuh adalah dengan cara memberi 

ceramah kepada anak didiknya tentang segala sesuatu yang terdapat 

dalam buku. Keterlibatan siswa secara aktif adalah siswa belajar 

sambil mengerjakan. Siswa harus ikut berbuat sesuatu untuk 

memperoleh ilmu yang dipelajari. 

3. Pengajaran alam sekitar memberi kepada anak bahan appersepsi 

yang kokoh dan kuat. 

Appersepsi intelektual adalah bahan atau segala perangsang 

yang baru dan masuk ke dalam intelek anak, harus dapat luluh 

menjadi satu dengan kekayaan pengetahuan yang sudah dimiliki 

anak. Kejadian ini disebut appersepsi dan semua bahan berupa 

pengetahuan yang sudah dimiliki anak disebut bahan appersepsi. 

Bahan appersepsi harus selalu tumbuh dan maju. Ini hanya mungkin 

bila kemajuan dan penambahan bahan appersepsi in sesuai dengan 

perkembangan psychologis anak-anak. 
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Bahan appersepsi yang dimiliki anak sebelum masuk berasal 

dari lam sekitar adalah terang, berguna serta fungsional maka 

tidaklah mungkin adanya verbalitas. Jadi alam sekitar merupakan 

suatu pengajaran selanjutnya harus didasarkan, agar bahan 

appersepsi terus bertambah dan tidak terpisah dari kebutuhan 

hidupnya (fungsional). Di samping itu juga untuk menghindari 

bahaya verbalisme. 

4. Pengajaran Alam Sekitar memberi apersepsi emosional 

Pendidikan dan pengajaran hanya akan berhasil dengan baik jika 

anak didik mempunyai perhatian terhadap bahan-bahan pendidikan 

dan pengajaran yang disajikan kepadanya. Anak-anak tertarik akan 

hal-hal,kejadian-kejadian dan keadaan di alam sekelilingnya karena 

semua itu merupakan sebagian dari hidupnya sendiri. 

Maksud alam sekitar sebagai fondamen pendidikan dan sebagai 

sumber bahan pengajaran memberikan dasar emosional, yakni 

dengan mengambil bahan pengajaran dari alam sekitar maka anak-

anak diajak memperhatikan dan menyukai daerahnya dengan segala 

sesuatu yang ada, baik keadaan alam serta seluruh hidupnya. Dengan 

demikian berarti pada anak ditanamkan pendidikan rasa cinta pada 

alam sekitarnya. 

5. Pengajaran Alam Sekitar memungkinkan adanya pengajaran yang 

fungsional 

Karena bahan pengajaran diambilkan dari lingkungan maka sekolah 

tidak terpisah dari masyarakat sehingga kecakapan dan kepandaian 

anak dapat dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat. 

 

c. Hubungan Antara Metode Pengajaran Alam Sekitar dan

Perkembangan Psykologis Anak-anak

Anak adalah merupakan pribadi yang selalu mengalami pertumbuhan 

dan perkembangan, baik jasmani maupun rohani. Pertumbuhan dan 

perkembanbgan anak melalui masa-masa atau periode perkembangan yang 
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membawa keadaan dan sifat-sifat tersendiri. Anak bukanlah makhluk yang 

mati, ia selalu mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan 

perkembangannya. 

Jean Piaget yang dikutip oleh Noehi Nasution (1992: 129) 

mengklasifikasikan perkembangan berpikir anak dalam tiga tahap, yaitu : 

1. Tahap Pertama  : tahap sensomotoris ( 0 – 2 tahun ) 

2. Tahap Kedua : tahap pre operasional ( 0 – 7 tahun ) 

a. Berpikir pre konseptual  ( 2 – 4 tahun ) 

b. Berpikir intuitif ( 4 – 7 tahun ) 

3. Tahap Ketiga : tahap operasional ( 7 – 16 tahun ) 

a. Berpikir konkrit operasional ( 7 – 11 tahun ) 

b. Berpikir formal operasional ( 11 – 16 tahun ) 

 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dapat penulis uraikan 

sebagai berikut : 

Tahap Berpikir Sensomotoris ( 0 – 2 tahun ), tampil sebagai perilaku 

yang preverbal dan belum menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol. 

Anak melakukan kontak dengan dunia luar melalui skema refleks yang 

dibawa sejak lahir yang menyebabkan anak memiliki koordinasi antara 

tubuh dan perasaannya sendiri. Sedangkan obyek yang permanent belum 

terbentuk. Obyek diterima sebagai obyek tanpa ada rekamannya. Baru 

kemudian secara perlahan-lahan konsep obyek yang permanent ini terbentuk 

melalui pengulangan dalam pengalamannya. 

Tahap berpikir preoperasional ( 2 – 7 tahun ), dibagi menjadi dua sub 

tahap, yaitu tahap berpikir prekonseptual ( 2 – 4 tahun ) dan berpikir intuitif 

( 4 – 7 tahun ). Tahap berpikir prekonseptual dengan ciri sudah dimulainya 

adaptasi dengan menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol. Khusunya 

symbol bahasa dan terbentuknya kesan-kesan. Aktivitas yang paling banyak 

dilakukan adalah meniru dan bermain. 

Berpikir intuitif adalah sub tahap preoperasional merupakan 

peralihan ke tahap konkrit operasional. Dalam tahap ini anak masih 
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menggunakan pre logika, dan mulai bisa membandingkan dan 

menyimpulkan hubungan antara beberapa obyek, sekalipun logika 

kesimpulan sering kali didasarkan atas konsentrasi yang belum utuh. 

Kesimpulan atas suatu substansi dipengaruhi oleh sesuatu aspek dari obyek 

yang diamati. 

Tahap Operasional terdiri dari dua sub tahap perkembangan. Sub 

tahap yang pertama dari periode ini adalah tahap berpikir operasional 

konkrit ( 7 – 11 tahun ), yaitu suatu kemampuan berpikir yang selalu 

berawal dari mempersepsi suatu obyek yang riil. Proses internalisasi atau 

aktivitas mental terjadi berdasarkan dunia nyata. Berikutnya adalah sub 

tahap operasional formal ditandai oleh kemampuan anak melakukan 

klasifikasi dan pemisahan serta kemampuan mengabstraksikan pengalaman 

nyata, kemampuan berpikir teoritik, mampu menganalisis suatu pernyataan 

dan mengambil kesimpulan dengan konsekwensi logisnya. 

Jika meninjau dari teori tersebut siswa SLB C tingkat D3 yang 

berada pada rentangan usia 7 – 11 tahun seharusnya berada pada  tahap 

berpikir operasional konkrit. Kerana keterbatasan pada perkembangan 

intelegensi siswa SLB C tingkat D3 kemampuan berpikirnya masih berada 

pada tahap berpikir preoperasional. Seperti apa yang telah diuraikan bahwa 

pada tahap konkrit operasional siswa akan lebih mudah menerima segala 

sesuatu, termasuk belajar Ilmu Pengetahuan Alam, apabila disajikan dalam 

bentuk konkrit. 

Sesuai dengan pikiran dasar Montessori dalam Marika Subrata 
(1995: 79) bahwa psykologis anak yang pada pokoknya sebagai berikut : 
- anak adalah makhluk lain dari pada orang dewasa 
- Perkembangan anak melalui fase-fase ( masa peka ) 
- Pendidikan adalah menolong anak atau menyuruh anak banyak 

melakukan sendiri 
- Motorik anak adalah kuat, maka latihannya adalah memerlukan alat 

beraneka ragam jumlahnya 
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- Anak sepenuhnya dikuasai dan tenggelam kedalam pekerjaannya dan 

untuk itu perlu pengajaran individual  

Berdasarkan pada hal itu maka setiap pendidikan khususnya di 

sekolah dalam tugasnya mendidik anak atau memberikan pengajaran, harus 

bertindak bijaksana, ke cakapan dan pengetahuan yang diberikan kepadanya 

harus disesuaikan dengan sifat dan tingkat kemajuan perkembangan anak-

anak, demikian pula cara-cara atau metode pengajarannya harus serasi 

dengan bahan-bahan pengajaran itu. Semua dimaksudkan agar usaha 

pendidikan dan pengajaran berhasil sebaik-baiknya 

Jiwa anak merupakan tempat kosong, guru tidak bisa dan tidak boleh 

mengisikan segala ilmu pengetahuan dan kecakapan sesuka hati. Bahan 

pengajaran atau pengetahuan dan metode pemberian bahan yang tidak sesuai 

dengan tingkat kemajuan anak dan sifat  anak bukan merupakan vitamin 

bagi pembentukan pribadi anak, melainkan merugikan perkembangan dan 

pembentukan itu. 

Pada hakekatnya pengajaran alam sekitar menekankan dua aspek 

pokok, yakni aspek pengamatan langsung dan aspek keaktifan anak. Maka di 

dalam prakteknya di sekolah sebagai metode mengajar akan membawa 

anak-anak ke luar kelas untuk mengamati, menyelidiki dan mempelajari 

bahan-bahan pelajaran. Disini keaktifan pada pengajaran pengetahuan alm 

yang bersumber pada alam sekitar anak nampak menonjol. Dari pengamatan 

dan penyelidikan akan diperoleh pengertian-pengertian dan terjadi apersepsi 

intelektual. Didalam pelaksanannya metode pengajaran anak-anak 

mendapatkan tempat yang sewajarnya. 

Dari segi keaktifan dan perhatian, sekolah harus membimbing anak-

anak, sehingga mereka ingin terus mengetahui dan memahami soal-soal 

yang berkenaan dengan alam sekitarnya dengan baik. Tidaklah tepat bila 

guru menghalang-halangi atau bahkan mengabaikan saja pembawaan anak-

anak yang menuju keaktifan. Sesungguhnya anak-anak ingin ( haus ) untuk 

melakukan sesuatu kegiatan, mereka tidak senang duduk diam. 
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Kalau kita lihat intisarinya baik yang menyinggung soal 

perkembangan pengamatan, soal perhatian dan keaktifan anak-anak baik 

perkembangan pikiran maupun nilai-nilai yang dikehendaki, maka metode 

pengajaran alam sekitar di sekolah tingkat dasar bisa mengikuti secara 

keseluruhan. Artinya metode ini bisa berjalan seiring dan sejajar dengan 

perkembangan psykologis anak. Jadi metode pengajaran alam sekitar sesui 

dengan jiwa anak-anak. 

 

d. Penerapan Asas Belajar melalui Interaksi dengan Alam Sekitar

Alam sekitar adalah sesuatu yang ada di sekitar anak didik baik 

secara fisik maupun geografis. Menurut Hendro Darmodjo dan Jenny R.E 

Kaligis (1992: 12) alasan yang menjadikan alam sekitar penting dalam 

interaksi belajar mengajar, yaitu : 

1) Alam sekitar sebagai sasaran belajar 

2) Alam sekitar sebagai sumber belajar 

3) Alam sekitar sebagai sarana belajar  

Hal tersebut dapat penulis jelaskan sebagai berikut : 

1. Alam sekitar sebagai sasaran belajar 

 Tujuan pendidik Ilmu Pengetahuan Alam di SLB antara lain agar anak 

mengenal alam sekitar. Segala sesuatu disekitar anak merupakan obyek 

untuk diajarkan kepada anak. 

2. Alam sekitar 

 Alam sekitar merupakan sumber belajar yang tidak ada habisnya 

memberikan pengetahuan kepada siswa. Semakin digali, semakin 

banyak yang diperoleh. Terutama dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam ( IPA ), alam sekitar merupakan sumber yang 

sangat penting. 

3. Alam sekitar 

 Alam sekitar merupakan sarana belajar yang baik bahkan alam sekitar 

menyediakan bahan-bahan yang tidak perlu dibeli, misalkan aneka 
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ragam tumbuhan. Jadi lingkungan adalah sarana belajar yang 

ekonomis. 

 

e. Garis Besar Pelaksanaan Metode Pengajaran Alam Sekitar

Pengajaran Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) bila dilaksanakan dengan 

metode alam sekitar pada kenyataanya sesuai dengan jiwa anak sekolah 

tingkat dasar. Bahan-bahan pengetahuan alam harus disajikan sedemikian 

rupa sehingga perhatian anak dapat terbimbing dan diarahkan agar menjadi 

minat untuk mempelajari alam sekitar lebih lanjut. 

Pengetahuan alam bagi anak SLB C dapat dilaksanakan denngan 

metode Pengajaran Alam Sekitar melalui perjalanan pengamatan. 

Jalan pengajaran Metode Pengajaran Alam Sekitar menurut 

B.Suryabrata  ( 1985: 85-86 ) adalah : 

1) Penetapan tujuan 
2) Guru mengadakan persiapan 
3) Persiapan dari pihak murid 
4) Pengamatan dengan efisien 
5) Pengamatan di sekolah tentang yang diamati  
 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas akan penulis uraikan 

sebagai berikut : 

a) Penetapan tujuan 

Yang dimaksud dengan tujuan ialah apa yang hendak di capai dengan 

metode pengajaran alam sekitar. 

Di sini tujuan mempunyai sifat umum dan kusus. Tujuannnya adalah 

mengembangkan semua nilai-nilai antara lain, niali-nilai peragaan 

langsung atau pengalaman riel, nilai keaktifan, pemberian apersepsi 

intelektual , emosional dan bisa juga nialai religius. 

b) Guru mengadakan persiapan 

Sebelum mengadakan perjalanan pengamatan yang akan dijadikan 

pokok pelajaran, guru wajib mengunjungi tempat dan obyek itu sendiri 

lebih dahulu. Segala sesuatu yang perlu dicatat, catatan ditinjau lagi 
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diuraikan lebih lanjut dengan mempergunakan buku-buku sumber. 

Kemudian direncanakan alat-alat apa yang perlu dipakai sebagai 

pembantu metode pengajaran, baik oleh guru maupun untuk murid. 

c) Persiapan dari pihak murid 

Suatu perjalanan pengamatan tidak akan membawa hasil yang 

memuaskan jika anak tidak mengerti tujuan pengamatannya. Maka 

wajib guru sebelum memulai dengan perjalanan pengamatan 

memberikan dahulu bahan apersepsi intelektual dan emosional kepada 

anak. Anak-anak harus pula dibangkitkan perhatian dan kesediaannnya 

untuk mengamati dan menyelidiki secara teratur obyek pengamatan 

yang telah ditentukan, mengenai garis-garis besarnya juga perlu 

diberitahukan lebih dahulu. Persiapan murid dilaksanakan di dalam 

kelas pada saat akan memulai pengajaran. 

d) Pengamatan dengan efisien 

Sesampainya pada obyek yang menjadi bahan pelajaran, anak-anak 

diberi kebebasan untuk bekerja sendiri. Guru harus senantiasa 

memantau apa yang diamati murid. Disamping itu keterlibatan harus 

dijaga baik-baik, agar pengamatan bisa mencapai hasil yang maksimal. 

Hal ketertiban sebaiknya sebelum mmua;ai pengamtan sesudah 

diperingatkan. 

e) Pengolahan di sekolah 

Setelah pengamatan sesesai, maka anak-anak kembali ke kelas. di sini 

pengetahuan dan pengolahan murid hasil pengamatan dan penyelidikan 

dibicarakan secara sistematis di dalam kelas dengan pimpinan guru. 

Guru dapat menggunakan pertanyaan–pertanyaan sekaligus 

mengontrol ketelitian dari pengamatan, penyelidikan dan pemahaman 

murid-murid akan hal-hal yang menjadi obyek pelajaran. Kemudian 

dilanjutkan denagn menarik kesimpulan. 

 Demikianlah gambaran um um mengenai jalan pengajaran dari 

metode pengajaran alam sekitar. Metode ini di SLB C segala 
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sesuatunya harus desesuaikan dengan tingkat kemampuan baik fisik 

maupun intelegensi anak. 

 

5.Penerapan Metode Pengajaran Alam Sekitar Terhadap Peningkatan 

Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Tuna Grahita 

 

Belajar Ilmu Pengetahuan Alam adalah belajar tentang alam 

semesta dengan segala isinya. Karena itu alam sekitar siswa adalah sumber, 

sarana dan sasaran belajar ilmu pengetahuan alam. 

Anak yang berada pada bangku sekolah dasar, menurut teori 

perkembangan intelegensi Piaget dalam Noehi Nasution (1992: 129) berada 

pada tahap berpikir “Operasional Konkrit, dimana pada tahap ini anak akan 

lebih mudah menerima materi apabila disajikan dalam bentuk konkrit, 

dimana siswa dapat memperoleh pengalaman secara langsung”. 

Pengajaran alam sekitar memberikan nilai yang lebih bagi siswa, 

karena tidak bersifat Verbalisme, di samping itu pada anak akan tertanam 

rasa cinta pada alam dan keagungan kepada Tuhan yang telah menciptakan 

alam semesta. Dengan mengamati secara langsung, pengetahuan yang 

dimiliki siswa akan lebih terkesan dari pada pengajaran yang disampaikan 

melalui ceramah. 

Guru dalam mengajar perlu memperhatikan tujuan yang ingin 

dicapai, bahan yang akan diajarkan, kemampuan tiap anak, jenis alat bantu 

mengajar, serta waktu yang tersedia. Atas dasar pertimbangan kemapuan 

siswa, disamping mempengaruhi bentuk pengajaran yang dipilih guru, akan 

berpengaruh pula terhadap prestasi belajar siswa. Mengingat kondisi anak 

tuna grahita daya menerima serta menangkap pelajaran berbeda dengan anak 

normal. 

Bagi anak tuna grahita, akan mengalami kesulitan untuk 

memusatkan konsentrasi pada fokus pelajaran. Anak akan mudah jenuh dan 

bosan karena sulit sekali menangkap pelajaran yang disampaikan dengan 
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ceramah di kelas. Sebagai akibat langsung, proses belajar ilmu pengetahuan 

alam yang disampaikan oleh guru tidak berjalan dengan efektif karena tidak 

adanya perhatian dari siswa, kelas akan terkesan gaduh karena siswa akan 

mengalihkan rasa jenuh ke dalam kegiatan lain. 

Dengan demikian untuik membantu mempermudah dan 

mempercepat proses pemahaman anak tuna grahita dalam belajar IPA, 

sehingga terjadi peningkatan prestasi belajar ilmu pengetahuan alam, guru 

sebaiknya menggunakan metode pengajaran yang sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai. 

Dalam hal ini metode pengajaran alam sekitar sangat efektif dan 

efisien. Karena alam sekitar telah menyediakan sumber, sarana dan sasaran 

belajar yang tepat dalam belajar IPA. 

Dalam metode pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berfikir bebas, tetapi terarah, kejenuhan di dalam kelas 

akan terkurangi dengan mengadakan pengamatan secara langsung di alam 

bebas. Pengajaran alam sekitar membuat siswa aktif untuk mendapatkan 

pengetahuan, maupun dalam menjalin komunikasi dengan teman dan guru. 

Anak tuna grahita adalah siswa yang mengalami kelainan 

intelegensi di bawah anak normal, untuk itu penerapan metode pengajaran 

alam sekitar akan membantu siswa dalam proses belajarnya serta diharapkan 

siswa dapat mencapai prestasi belajar ilmu pengetahuan alam yang optimal. 

Dengan demikian metode pengajaran alam sekitar sangat berperan untuk 

peningkatan prestasi belajar ilmu pengetahuan alam bagi anak tuna grahita 

 

B. Kerangka Berpikir 

Metode belajar mengajar yang dipilih guru mempunyai peranan penting 

dalam pengajaran yang dilakukan. Metode pengajaran yang tepat harus 

disesuaikan dengan daya tangkap dan daya tampung siswa dalam menyerap 

materi yang disajikan. 

Pengertian metode belajar-mengajar dalam penelitian ini adalah metode 

pengajaran alam sekitar yang direncanakan dapat diterapkan guru di SLB C dalam 
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meningkatkan kemampuan menerima materi ilmu pengetahuan alam sehingga 

terjadi perubahan yang positif dalam prestasi belajar ilmu pengetahuan alam. 

Dalam mencapai prestasi belajar yang optimal terdapat beberapa faktor 

pendukung diantaranya guru, kondisi anak, kondisi sekolah, situasi belajar 

mengajar, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, metode pengajaran serta 

tujuan yang ingin dicapai. 

Sistem pengajaran ilmu pengetahuan alam yang diterapkan guru di SLB 

C pada saat ini umumnya adalah dengan metode ceramah, kalaupun menggunakan 

alat peraga hanya berupa gambar-gambar. Padahal pada dasarnya siswa SLB C 

mempunyai keterbatasan intelegensi yang menyebabkan siswa kurang mampu 

berfikir abstrak dalam menerima materi ilmu pengetahuan alam. 

Salah satu alternatif yang dipilih dalam penelitian ini adalah dengan 

menerapkan metode pengajaran alam sekitar. Pada awal penelitian siswa diberi 

pre test dengan diberi perlakuan dengan pengajaran ceramah, pada akhir 

perlakuan siswa diberi post test. 

Kemudian hasil dari pre test dan post test di analisa serta dibandingkan 

untuk mengetahui peningkatan prestasi siwa. Dari uraian di atas, kerangka 

berpikir dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Sebelum mengadakan metode 
Pengajaran Alam 
Sekitar. 

Prestasi Rendah 

Anak Tuna 
Grahita 

Metode Pengajaran Alam  
Sekitar. Prestasi  

Meningkat 
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Pengajuan Hipotesis 

 

Berdasarkan hasil telah teori tersebut dapat penulis utarakan hipotesis 

sebagai berikut : “Metode Pengajaran Alam Sekitar dapat meningkatkan prestasi 

belajar ILmu Pengetahuan Alam siswa SLB C YPSLB Kartasura tahun ajaran 

2008/2009”. 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian

Suatu penelitian memerlukan tempat penelitian yang akan dijadikan 

obyek untuk memperoleh data, informasi, keterangan dan hal – hal yang 

diperlukan sehubungan dengan kepentingan penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di SLB C YPSLB 

Kartasura. 

 

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yaitu pada bulan Maret-Mei 

2009 seperti jadwal berikut ini : 

 

Bulan No Kegiatan 

Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 Persiapan 

Penelitian 

v v v v

2 Pelaksanaan 

Penelitian 

v v v v v

3 Penyusunan v v v v v v v v
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3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas III Tingkat dasar  SLB - C 

YPSLB Kartasura tahun ajaran 2008/2009. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum : untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan prestasi belajar IPA 

siswa kelas III Tingkat dasar di SLB C YPSLB Kartasura melalui pengajaran 

alam sekitar. 

Tujuan khusus : 

1. Untuk mengetahui prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) siswa yang 

tidak diberi perlakuan metode pengajaran alam sekitar 

2. Untuk mengetahui prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) siswa 

setelah diberi perlakuan metode pengajaran alam sekitar. 

3. Mengetahui perbandingan prestasi belajar ilmu pengetahuan alam (IPA) antara 

siswa yang diberi perlakuan dan yang belum diberi perlakuan metode 

pengajaran alam sekitar. 

 

C. Sumber Data 

Data penelitian berupa informasi tentang kemampuan siswa dalam ilmu 

pengetahuan alam, siswa kelas III Tingkat dasar SLB C YPSLB Kartasura. Data 

penelitian dari berbagai sumber yang meliputi : 

1. Nara sumber yaitu siswa dan guru 

2. Dokumen atau arsip yang berupa kurikulum. 

 

D. Metode Penelitian 

Berhasil atau tidaknya tujuan penelitian ditentukan oleh metode penelitian. 
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Menurut Ir.M.Iqbal Hasan, MM. Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan 

Aplikasinya, Ghalilia Indonesia anggota IKAPI 

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan 

penelitian yang dilakukan, yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Tindakan kelas  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data harus sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka 

seseorang peneliti perlu menggunakan metode pengumpulan data yang tepat. Hal 

ini dimaksudkan agar proses pengumpulan data berjalan dengan baik dan 

mendapatkan data sesuai dengan yang diharapkan. 

Untuk mendapatkan data tentang prestasi belajar Ilmu Pendidikan Alam 

(IPA) dan data tentang siswa penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan metode tes, observasi dan wawancara. 

Ir. M.Iqbal Hasan, M.M dalam pokok-pokok  materi Metodologi 

penelitian & Aplikasi, Ghalilia Indonesia anggota IKAPI mengartikan tes adalah 

serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur 

ketrampilan, pengetahuan, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu 

atau kelompok (hal.28). 

Dalam penelitian ini digunakan pre tes dan post tes untuk mendapatkan 

data tentang prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

 

F. Validitas Data 

Informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti dan akan dijadikan dalam 

penelitian ini perlu diperiksa validitasnya, sehingga data validitas tersebut dapat 

dipertanggung jawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam 

menarik kesimpulan. Untuk data kuantitatif yang berupa nilai ilmu pengetahuan 

alam, instrumennya diperlukan kisi-kisi soal, indicator dan silabus. 
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G. Analisis Data 

Analisis yang dilakukan berupa penilaian terhadap semua data kegiatan 

penelitian yang telah dilakukan di lapangan. Data-data dari hasil penelitian di 

lapangan diolah dan di analisis secara kuantitatif. Adapun data kuantitatif 

menggunakan diskripsi komparatif dengan cara membandingkan nilai tes kondisi 

awal, yaitu sebelum diberi perlakuan dengan nilai tes sesudah diberi perlakuan. 

 

H. Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut 

a. Mengadakan pre test (T1) yaitu test untuk mengetahui kemampuan siswa 

sebelum penggunaan metode pengajaran Alam Sekitar  dalam pembelajaran 

IPA. 

b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar IPA dengan menggunkan metode 

metode pengajaran Alam Sekitar  dalam jangka waktu yang ditentukan. 

c. Mengadakan post test (T2) yaitu test yang dilakukan setelah penggunaan 

metode metode pengajaran Alam Sekitar  dalam proses pembelajaran IPA 

untuk mengetahui hasil tindakan  yang diberikan. 

d. Membandingkan hasil Pre Test (TI) dan Post Test (T2) untuk mengetahui 

peningkatan terhadap hasil penggunaan metode pengajaran alam sekitar. 

e. Analisis data  

Setelah diperoleh nilai post test tersebut kemudian di analisis untuk 

mengetahui ada tau tidak pengaruh penerapan metode pengajaran alam 

sekitar terhadap siswa SLB C YPSLB Kartasura. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Diskripsi Lokasi Penelitian 

 

1. Letak Geografis SLB-C YPSLB Kartasura 

Penelitian dilakukan di SLB C YPSLB Kartasura pada siswa kelas D3 

semester genap. Alamat sekolah adalah jl. Tiga Negeri II / 106 Kalurahan 

Makamhaji, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

 

2. Subyek Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SLB-C YPSLB Kartasura dengan mengambil 

populasi seluruh siswa kelas D3. Dalam penelitian ini semua populasi dijadikan 

sample karena jumlah populasinya sedikit sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi dengan jumlah 4 siswa tuna grahita kelas D3 di SLB-C 

YPSLB Kartasura tahun pelajaran 2008 / 2009. Data dari subyek penelitian 

sejumlah siswa tuna grahita tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Daftar Identitas Siswa Tunagrahita Kelas D3 SLB-C YPSLB 

Kartasura.  

No Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 A K. Laki - laki 

2 A I. Perempuan 
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3 P C R. Laki - laki 

4 S R. Laki - laki 

B. Deskripsi Permasalahan Penelitian 

 

Penelitian ini termasuk penelitian tidakan kelas karena dalam penelitian ini 

penulis melakukan treatment, tindakan / perlakuan terhadap siswa yang 

dijadikan subyek penelitian dan mengalami permasalahan dalam belajar. 

40 

 

Prosedur yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

memberikan tes awal kepada siswa untuk mengetahui kemampuan awal 

sebelum treatment (Pretest). Disini penulis melaksanakan 2 siklus (perlakuan). 

1. Tindakan Siklus I 

Tindakan Siklus I dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan selama 3 

minggu dalam bulan April 2009. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan 

pada siklus I adalah sebagai berikut : 

a. Menemukan Permasalahan 

Dari hasil observasi pelaksanaan sebelum diterapkan Metode Pengajaran 

Alam Sekitar terdapat beberapa masalah yang mndorong untuk 

pelaksanaan observasi. Masalah utamanua adalah rendahnya peran serta 

dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Hal 

tersebut menyebabkan rendahnya pencapaian prestasi belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam. 

Hasil Belajar Siswa Pada Kondisi Awal 

Berdasarkan hasil observasi pada siswa kelas III Tingkat dasar  SLB C 

YPSLB Kartasura diperoleh data mengenai pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam.  

 

Siswa kelas III Tingkat dasar SLB C YPSLB Kartasura tahun ajaran 

2008/2009 sebagian besar tidak aktif dalam mengikuti kegiatan belajar 
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mengajar, mereka cenderung diam tetapi tidak memperhatikan 

penjelasan dari guru yang sedang mengajar, sebagian siswa banyak yang 

ramai membuat gaduh suasana di dalam kelas. 

Berdasarkan hasil observasi pada siswa kelas III Tingkat dasar  SLB C 

YPSLB Kartasura diperoleh data mengenai pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam.  

Pada pembelajaran IPA ( SAIN ) Guru menggunakan metode ceramah, 

lebih banyak menyebabkan siswa pasif, ngantuk, dan suasana 

pembelajaran tidak hidup. Guru jarang membentuk kelompok diskusi, 

padahal secara umum diskusi dapat mengubah suasana pembelajaran 

menjadi lebih hidup, selain itu siswa dapat belajar untuk bekerjasama 

untuk berpikir menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu penulis mencoba 

menerapkan metode Alam Sekitar untuk melatih siswa berkomunikasi 

aktif. 

Dari pre test yang telah dilaksanakan diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 2. Data nilai Pre Test Siswa 

No Nama Siswa Nilai Pre Tes 

1 A K. 60 

2 A I. 50 

3 P C R. 40 

4 S R. 50 

Nilai rata-rata 50 

Oleh karena itu guru hendaknya memilih pendekatan pembelajaran dan 

metode yang tepat untuk pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam khususnya 

bagian utama tumbuhan. 

Diskripsi Hasil Siklus I 

a. Perencanaan Tindakan 

 Pada tahap ini telah disusun rencana pembelajaran yang akan digunakan 

dalam proses kegiatan belajar mengajar yang terdiri dari kompetensi dasar, 

indikator, model pembelajaran, sumber pembelajaran, alat dan bahan serta 
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kegiatan pembelajaran. Lembar diskusi siswa digunakan untuk kegiatan 

siswa dalam kerjasama kelompok tentang materi yang telah disampaikan 

guna menunjang pelaksanaan pembelajaran dengan metode alam sekitar. 

Selain itu peneliti menyiapkan lembar observasi keaktifan siswa serta 

lembar observasi kinerja guru dalam mengajar yang terdiri dari : 

a. Kegiatan awal 

b. Aspek persiapan 

c. Aspek apersepsi 

Kegiatan inti meliputi : 

a. Aspek sesuai dengan skenario 

b. Aspek interaksi guru 

c. Penggunaan media dan aspek penguasaan materi. Kegiatan akhir 

meliputi aspek penilaian dan kesimpulan. 

Lembar observasi kinerja guru tersebut dipergunakan untuk 

menilai dan meningkatkan kinerja guru dalam mengajar mengenai 

kelebihan dan kekurangannya, sehingga guru termotivasi untuk berusaha 

semaksimal mungkin dalam memperbaiki dan menyempurnakan cara 

mengajarnya. 

Untuk membantu pelaksanaan pengambilan data dipilih observer 

atau guru kolaborasi yaitu guru bidang studi yang sebelumnya sudah diberi 

penjelasan mengenai kriteria penilaian. Tes evaluasi siklus I berjumlah 10 

soal. 

Dengan berpedoman pada standar kompetensi mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam peneliti melakukan langkah-langkah pembelajarn IPA 

dengan menggunakan metode Alam sekitar dengan langkah-langkah yang 

dilakukan dalam perencanaan tindakan adalah sebagai berikut : 

1. Guru menyiapkan RPP Ilmu Pengetahuan Alam dengan kompetensi 

dasar ( KD ) bagian utama tumbuhan. 

2. Guru menyiapkan alat peraga berupa tumbuh-tumbuhan 

3. Guru menyiapkan instrumen observasi yang akan digunakan oleh 

teman sejawat dalam melakukan observasi 
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4. Guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran pada siklus I. 

5. Adapun rencana pelaksanaan pembelajaran ( RPP ) selengkapnya 

terlampir 

b. Pelaksanaan Tindakan I 

Pada pertemuan pertama siklus I, guru menjelakan tentang bermacam-

macam tumbuhan yang ada disekitar kita. Selama proses kegiatan belajar 

mengajar berlangsung suasana kelas belum terkendali, ada siswa yang 

memperhatikan, ada yang menggoda teman, ada yang berbincang dengan 

teman lain, tidak focus pada pelajaran, akibatnya siwa kurang konsentrasi, 

kemudian guru menjelaskan dengan menggunakan alat peraga tumbuhan 

tentang bagian-bagian tumbuhan. Secara bergiliran anak disuruh untuk 

mengamati tumbuhan itu, dan asecara bergikliran pula anak untuk 

menunjukkan bagian-bagian dari pada tumbuhan antara lain : akar, batang 

dan daunnya. Kemudian guru menjelaskan tentang pengertian akan akar, 

batang dan daun. 

 Dalam tahap ini peneliti melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan media alat peraga tumbuh-tumbuhan dengan rencana 

pembelajaran yang telah disusun. Pada siklus I ini dilaksanakan selama 3 x 

pertemuan. 

1.   Pertemuan I 

Pada pertemuan kesatu materi yang dijarkan adalah bagian utama pada 

tumbuhan dengan indicator  

a. Siswa dapat menyebutkan tiga bagian utama pada tumbuhan 

b. Siswa dapat menunjukkan ketiga bagian utama tumbuhan 

c. Siswa dapat menyebutkan dua fungsi akar 

Kegiatan ini dimulai dengan doa bersama menurut agama dan 

keyakinannya masing-masing, dilanjutkan dengan pemberian apersepsi 

tentang makhluk hidup yaitu tumbuhan. 

Kegiatan yang ke dua atau inti, guru menjelaskan tentang: 

a. Bagian utama pada tumbuh-tumbuhan yaitu akar, batang dan daun 

b. Pebngertian tentang akar, batang dan daun 
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c. Bagian batang dan daun 

Kegiatan belajar mengejar ini dengan menggunakan alat peraga 

tumbuh-tumbuhan. Dalam proses kegiatam belajar mengajar guru selalu 

mengadakan tanya jawab dengan siswa tentang materi yang diberikan. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan murid dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar. 

Pelaksanaan kegiatan akhir , guru memberikan evaluasi dengan 

membagikan lembar soal kepada siswa untuk dikerjakan.setelah selesai 

hasilnya dikumpulkan kepada guru kemudian guru menutup pembelajaran 

denga meminta siswa supaya rajin belajar. 

 

2.  Pertemuan ke II 

Pada pertemuan ke dua materi yang disampaikan dalam kegiatan 

belajar mengajar adalah tentang fungsi akar, batang dan daun dengan 

indikator :  

a. Siswa dapat menyebutkan tiga fungsi akar 

b. Siswa dapat menyebutkan tiga fungsi batang 

c. Siswa dapat menyebutkan tiga kegunaan daun 

Kegiatan belajar mengajar diawali dengan doa menurut agama dan 

keyakinannya masing-masing untuk memuali pelajaran, dilanjutkan 

dengan absensi siswa. Kemudian guru mengawali dengan mengingatkan 

kembali materi pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya guru menanyakan 

apakah siswa sudah mempelajari tentang fungsi dari pada bagian-bagian 

tumbuhan. Ada sebagian siswa yang menjawab sudah dan ada sebagian 

siswa yang menjawab belum. Guru melanjutkan dengan menjelaskan dan 

mendemonstrasikan kegunaan dari pada bagian tumbuhan, siswa 

memperhatikan penjelasan dari guru tentang : 

a. Fungsi akar bagi tumbuh-tumbuhan 

b. Fungsi batang bagi tumbuh-tumbuhan 

c. Fungsi daun bagi tumbuh-tumbuhan 
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Kegiatan belajar mengajar ini menggunakan alat peraga tumbuhan 

atau tanaman. Dalam proses kegiatan belajar mengajar guru selalu 

mengadakan tanya jawab tentang materi yang diajarkan / diberikan.hal ini 

dilakukan untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar. 

 Pelaksanaan kegiatan akhir, guru memberikan evaluasi dengan 

membagikan lembar soal pada siswa untuk segera dikerjakan setelah 

selesai hailnya dikumpulkan kepada guru. Kemudian guru menutup 

pembelajaran dengan memberikan motivasi pada siswa untuk mempelajari 

materi yang telah diberikan. 

3.  Pertemuan ke III 

Pada pertemuan ke III materi yang disampaikan dalam proses 

kegiatan belajar mengajar adalah tentang bagian – bagian bunga dan 

fungsi bunga, dengan indikator : 

a. Siswa dapat menyebutkan 3 macam bunga 

b. Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian bunga 

c. Siswa dapat menyebutkan fungsi bunga 

Kegiatan belajar mengajar diawali dengan membaca do’a menurut 

agama dan keyakinannya masing-masing kemudian dilanjutkan dengan 

absensi siswa. Guru mengawali pembelajaran dengan mengingatkan 

kembali materi pada peertemuan yang lalu, kemudian guru menanyakan 

tentang tanaman yang ada di sekitar. 

Kegiatan yang ke dua adalah kegiatan inti. Pada kegiatan ini guru 

menjelaskan tentang bermacam-macam bunga, bagian-bagian bunga, dan 

fungsi bunga. Kegiatan belajar mengajar ini menggunakan alat peraga 

bunga dengan mengajak siwa ke luar kelas untuk melihat jenis tanaman 

bunga yang ada di halaman sekolah dengan cara tanya jawab sambil 

menunjukkan bunga serta bagian-bagian bunga kepada siswa. Dalam 

proses belajar mengajar guru selalu memberikan tanya jawab dengan siswa 

tentang materi yang diberikan. Kegiatan tersebut dilakukan secara 

berulang-ulang sampai siswa mengerti betul. Hal ini dilakukan untuk 
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mengetahui keberhasilan siswa di dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar. 

Untuk mengetahui keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar, 

guru mengadakan Pos tes I tentang materi yang sudah diberikan selama 3 

kali pertemuan. Setelah siswa selesai mengerjakan Post tes, hasilnya 

dikumpulkan kepada guru. Guru menutup pembelajaran dengan meminta 

siswa agar belajar lebih giat lagi. 

 

Data hasil post tes I adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. Data nilai Post Test Pada Siklus I 

No. Nama Siswa Nilai Post Test I

1. A K. 70 

2. A I. 60 

3. P C R. 50 

4. S R. 60 

Nilai rata-rata 60 

c. Melaksanakan Observasi. 

Pada tahap ini guru secara kolaboratif bersama teman sejawat 

melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan dengan menggunakan alat Bantu berupa lembar observasi 

dan . Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai : 

1). Keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran 

2). Partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar 

3). Semangat siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan metode 

alam sekitar 
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Hasil observasi tiap pertemuan pada siklus I dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

Pertemuan I (satu) 

Indikator : - Menyebutkan 3 bagian utama pada tumbuhan 

- Menunjukkan 3 bagian utama pada tumbuhan 

- Menyebutkan 2 fungsi akar 

Media  : Alat peraga tumbuhan / tanaman 

Hasil Observasi : 

1).   Kegiatan siswa. 

a. Siswa aktif memperhatikan penjelasan guru 

b. Siswa aktif menjawab pertanyaan guru 

c. Rasa ingin tahu dan keberanian maih rendah 

 

d. Kreatifitas dan inisiatif siswa belum meningkat 

e. Siswa aktif mngerjakan soal 

2).   Kegiatan Guru. 

a. Guru memberikan informasi secara baik 

b. Guru telah menggunakan alokasi waktu secara tepat sesuai dengan 

rencana 

c. Guru memperhatikan kepada siswa 

d. Gusu sudah memberikan motivasi kepada siswa 

e. Guru sudah menggunakan multi media 

f. Guru sudah melakukan penilaian proses 

g. Guru sudah melakukan penilaian hasil 

 

Pertemuan II (dua). 

Indikator :  - Menyebutkan 3 fungsi akar 

- Menyebutkan 3 fungsi / kegunaan batang 

- Menyebutkan 3 fungsi / kegunaan daun 

Media  : Tumbuhan atau tanaman  

Hasil Observasi : 
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1).  Kegiatan Siswa. 

a. Siswa aktif meperhatikan penjelasan guru  

b. Siswa aktif menjawab pertanyaan dari guru 

c. Rasa ingin tahu dan keberaniannya masih kurang 

d. Kreatifitas dan inisiatif siswa belum meningkat 

e. Siswa aktif mengerjakan tugas dari guru 

 2).  Kegiatan Guru. 

a. Guru sudah memberikan informai secara tepat 

b. Guru sudah menggunakan waktu sesuai dengan rencana 

c. Guru penuh perhatian kepada siswa 

d. Guru telah memberikan motivasi kepada siswa 

e. Guru sudah memberikan multi metode 

f. Guru sudah melakukan penilaian proses 

g. Guru sudah melakukan penilaian proses belajar 

h. Guru sudah memberikan tindak lanjut. 

 

Pertemuan III (tiga). 

 Indikator :  - Menyebutkan tiga macam bunga 

- Menyebutkan bagian-bagian bunga 

- Menyebutkan fungsi bunga 

Media  :  Bunga 

Hasil Obesrvasi : 

1).  Kegiatan anak. 

a). Siswa aktif memperhatikan penjelasan guru. b). Siswa aktif 

menjawab pertanyaan guru. c). Rasa ingin tahu dan keberanian siswa 

sudah mulai nampak. d). Kreatifitas dan inisiatif siswa masih kurang 

e). Siswa aktif mengerjakan tugas dari guru. 

2). Kegiatan Guru. 

 a). Guru sudah membarikan informasi secara tepat.b). Guru telah 

mengguanakan waktu sesuai dengan rencana. c). Guru penuh perhatian 

kepada siswa. d). Guru telah memberikan motivasi kepada siswa. e). 
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Guru sudah menggunakan multi metode dalam mengajar. f). Guru 

sudah memberikan penilaian terhadap hasil belajar. g). Guru sudah 

melakukan penilaian proses h). Guru sudah memberikan penilaian 

terhadap tindak lanjut. 

 

d. Refleksi. 

Data-data yang diperoleh melalui observasi dikumpulkan untuk dianalisis. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan selama proses pelaksanaan 

tindakan, guru dan observer mendiskusikan tentang  kondisi masing 

masing siswa.Hasil Refleksi selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Data Hasil refleksi Siswa Siklus I. 

No. Nama Siswa Keaktifan Partisipasi Semangat Keterangan 

1. Adi Kurnia .T ada ada ada Siswanya aktif 

memperhatikan dan 

suka bertanya pada 

guru 

2. Suwito .R 

 

tak ada ada tak ada Siswa pasif, suka 

menggoda teman 

dan kurang  - 

 

semangat dalam  

belajar 

3.  Ayu Indahwati ada ada ada Anaknya agak 

lamban tetapi bila 

ditanya aktif ( mau 

menjawab). 

4. Pungki  C.R kurang ada kurang Siswa pasif, suka 

meremehkan tetapi 
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mau mengerjakan 

tugas yang 

diberikan guru 

Hasil dari pengamatan sebelum dan sesudah siklus I dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 
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Grafik I : Hasil belajar siswa sebelum dan sesudah siklus I. 

 

2. Tindakan Siklus II 
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Tindakan Siklus II dilaksanakan selama 2 Minggu yaitu pada minggu ke I 

dan minggu ke II. Pada bulan Mei tahun pelajaran 2008 / 2009. Tindakan dalam 

siklus II dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. 

Langkah-langkah yang dilakukan pada siklus ke II adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan. 

 Berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi pelaksanaan tindakan pada siklus I 

dapat diketahui ternyata belum menunjukkan adanya peningkatan prestasi 

belajar yang cukup signifikan. Dari beberapa indikator yang ditetapkan 

masih terdapat indikator yang belum nampak peningkatan prestasi yang 

diharapkan. Oleh karena itu guru kelas sebagai peneliti dengan arahan dari 

Kepala Sekolah serta masukan dari teman sejawat yang menjadi observer, 

kembali menyusun rencana pembelajaran dengan lebih cermat dan teliti.  

 

Adapun pesiapan yang dilakukan guru / peneliti adalah sebagai berikut : 

1). Guru menyiapkan RPP dalam 2 kali pertemuan. 

2). Guru menyiapkan alat peraga sebagai media pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam 

3). Guru menyiapkan instrument observasi yang digunakan teman sejawat 

untuk mengobservasi siswa. 

4). Guru menyususn rencana pelaksanaan pembelajaran pada siklus II. 

 b. Pelaksanaan Tindakan Pembelajaran. 

 Pelaksanaan tindakan dalam siklus II ini dilaksanakan dalan 2 kali 

pertemuan  

1). Pertemuan I. 

 Guru mengawali pembelajaran dengan berdoa bersama menurut 

agama dan keyakinanya masing-masing kemudian dilanjutkan absensi 

siswa dilanjutkan appersepsi untuk mengingat kembali materi yang telah 

disampaikan guru pada pertemuan yang lalu. Siswa diajak tanya jawab 

tentang materi yaitu bagian utama  pada tumbuh-tumbuhan. Secara 
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bergiliran siswa ditanya dengan menunjukkan bagian-bagian utama pada 

tumbuhan dengan menggunakan alat peraga tumbuhan. 

 Memasuki materi pokok guru atau kegiatan inti yaitu guru / 

peneliti menjelaskan materi tentang fungsi dari bagian-bagian tumbuhan 

yaitu akar, batang daun serta bunga. Setelah itu guru / peneliti 

memberikan soal dengan menulis beberapa soal untuk dikerjakan anak 

secara bergiliran, anak disuruh maju untuk menjawab di papan tulis 

dengan tujuan merangsang keberanian dan keaktifan siswa dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar. Setelah selesai kegiatan 

dilanjutkan dengan membagikan lembar kerja siswa untuk dikerjakan 

secara individual. Setelah selesai hasilnya dikumpulkan kepada guru / 

peneliti. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan memberikan 

motivasi kepada siswa supaya rajin belajar dan tidak malu – malu. 

 

2). Pertemuan II. 

 Setelah berdoa dan mengabsen siswa, kemudian guru mengawali 

dengan mengingatkan kembali materi pada pertemuan yang lalu dengan 

mengadaklan tanya jawab dengan siswa tentang fungsi akar, batang, 

daun dan bunga. 

Memasuki materi pokok / kegiatan inti guru menjelaskan tentang 

bagian-bagian bunga. Pembelajaran menggunakan alat peraga tumbuhan 

beserta dengan  bunganya. Hal ini dimaksudkan supaya siswa dapat 

mengamati dan menunjuk bagian-bagian tumbuhan dan bunga secara 

langsung. 

 Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian Post Tes II untuk 

mengetahui peningkatan prestasi belajar selama diberi tindakan. 

Kegiatan diakhiri setelah Pos Tes II selesai. Data prestasi belajar siswa 

pada pertemuan ke II (Post Tes) dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Table 5. Data nilai Prestasi Belajar siswa pada siklus II (Post Test II). 
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No. Nama Siswa Nilai Post Test II 

1. A K. 80 

2. A I. 70 

3. P C R. 70 

4. S R. 60 

Nilai rata-rata 70 

c. Observasi. 

Guru kelas secara kolaboratif bersama teman sejawat 

melaksanakan observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan 

cermat dan teliti pada masing-masing anak pada pada setiap pertemuan. 

Observasi ini ditujukan pada kegiatan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, maupun aktifitas  atau partisipasi siswa dalam proses 

belajar mengajar, serta suasana kelas saat pembelajaran berlangsung.. 

Keseluruhan data yang diperoleh dalam kegiatan ini termasuk pencatatan 

hasil test akan digunakan sebagai bahan atau masukan untuk 

menganalisa perkembangan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam dari 

tiap-tiap siklus yang telah dilaksanakan. Adapun uraian hasil observasi 

Siklus II adalah sebagai berikut : 

Pertemuan I (satu). 

Indikator : Siswa dapat menyebutkan fungsi akar, batang daun, dan                             

bunga. 

Media : Alat peraga tumbuhan dan bunga 

Hasil observasi : 

 1). Kegiatan siswa. 

 a). Siswa aktif memperhatikan penjelasan guru,b).Siswa aktif 

menjawab pertanyaan guru. c). Rasa ingin tahu dan keberanian siswa 

meningkat. d). Kreatifitas dan inisiatif siswa meningkat. e). Siswa aktif 

mengerjakan tugas dari guru. 

 2). Kegiatan Guru. 
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a). Guru sudah memberikan informasi secara tepat. b). Guru telah 

menggunakan alokasi waktu secara tepat sesuai dengan rencana. c). 

Guru penuh perhatian kepada siswa. d). Guru telah memberikan 

motivasi kepada seluruh siswa. e). Guru sudah menggunakan multi 

metode. f). Guru telah melakukan penilaian hasil belajar. g). Guru 

sudah memberikan tindak lanjut. 

 

Pertemuan II (dua). 

Indikator : -  Siswa dapat menyebutkan 3 macam bunga 

- Siswa dapat menyebutkan bagian – bagaian bunga 

Media : Bunga 

Hasil Observasi : 

1). Kegiatan Siswa. 

 a). Siswa aktif memperhatikan penjelasan guru. b). Siswa aktif 

menjawab pertanyaan guru. c). Rasa ingin tahu dan keberanian siswa 

semakin meningkat. d). Kreatifitas dan inisiatif siswa  semakin 

meningkat. e). Siswa aktif  mengerjakan tugas dari guru. 

2). Kegiatan Guru. 

 a). Guru sudah memberikan informasi secara tepat. b). Guru telah 

menggunakan waktu secara tepat sesuai dengan rencana. c). Guru 

penuh perhatian terhadap siswa. d). Guru telah memberikan motivasi 

kepada seluruh siswa. e). Guru sudah menggunakan multi metode. f). 

Guru sudah melakukan penilaian hasil belajar. g). Guru sudah 

memberikan tindak lanjut. 

d. Refleksi. 

Hasil analisis data dan observasi terhadap pelaksanaan proses 

kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan metode alam sekitar pada 

siklus II dapat digunakan untuk melihat kondisi masing – masing siswa. 

 Hasil refleksi pada siklus II selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

Tabel 6. Data hasil refleksi siswa Siklus II. 
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No. Nama Siswa Keaktifan Partisipasi Semangat Keterangan 

1. Adi Kurnia ada ada ada Anak aktif dan 

kreatif dalam 

mengikuti KBM, 

ada rasa ingin tahu 

2. Ayu Indahwati ada ada ada Anak aktif dan 

kreatif tetapi untuk 

mengerjakan 

sesuatu 

memerlukan waktu 

agak lama 

3. Pungki Candra R ada ada kurang Siswa aktif 

mengikuti kegiatan 

belajar mengajar 

tetapi jarang 

bertanya 

4. Suwito Raharjo ada ada kurang Anak aktif dan 

kratif, pemalu 

tetapi sudah ada 

peningkatan bila 

ditanya oleh guru 

mau menjawab   

Hasil dari pengamatan sebelum dan setelah tindakan siklus I dan siklus II 

dapat dilihat pada gambar sebagai berikut : 
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Grafik II : Hasil belajar siswa sebelum dan sesudah siklus I dan siklus II 

 

C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
 

Tabel .6. Perbandingan kondisi awal, siklus I, dan siklus II 

1. Tindakan 

No. Kondisi awal Siklus I Sklus II 

1. Dalam proses 

kegiatan belajar 

mengajar IPA  

Dalam proses 

kegiatan belajar 

mengajar IPA 

sudah 

menggunakan 

metode pengajaran 

alam sekitar. 

Dalam proses 

kegiatan belajar 

mengajar IPA 

sudah 

menggunakan 

metode pengajaran 

alam sekitar dan 
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2. Proses pembelajaran  

No. Kondisi awal Siklus I Sikls II Refleksi 

1. Rendahnya 

peran serta 

siswa dalam 

mengikuti 

proses 

kegiatan 

belajar 

mengajar, 

sebagian 

siswa tidak 

aktif 

cenderung 

diam, 

sebagian 

bicara sendiri. 

Siswa yang 

pasif dalam 

kegiatan 

belajar 

mengajar 

semakin 

berkurang, 

tetapi belum 

begitu hidup 

suasana dalam 

pembelajaran. 

Siswa lebih 

akatif dalam 

mengikuti 

kegiatan 

belajar 

mengajar, 

membuat 

suasana kelas 

menjadi hidup 

karena sudah 

ada timbal 

balik antara 

guru dan 

siswa. 

Kondisi awal 

dengan 

kondisi akhir 

terdapat 

penngkatan 

keaktifan 

siswa dalam 

proses 

kegiatan 

belajar 

mengajar. 

3. Hasl belajar.  

No. Kondisi awal Siklus I Siklus II Refleksi 

1. Nilai awal 

sebelum 

diberi 

tindakan 

tertinggi 60 

terendah 40 

nilai rata – 

rata 50. 

Nilai Post tes 

pada siklus I 

nilai tertinggi 

70 ,nilai 

terendah 50, 

nilai rata – 

rata 60. 

Nilai post tes 

pada siklus II 

nilai tertinggi 

80, nilai 

terendah 60, 

nilai rata-rata 

70.  

Dari kondisi 

awal terhadap 

silus I dan 

siklus II 

terdapat 

peningkatan 

hasil belajar 

rata – rata 

lenih fariatif. 
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40% 

Data yang diperoleh dari hasil obserfasi proses kegiata belajar mengajar 

menujukan bahwa peningkatan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam dengan 

penerapan metode pengajaran alam sekitar suasana pembelajaran menjadi lebih 

hidup dan menyenagkan. 

 Dari pemantauan guru mitra kerja bahwa dengan pengajaran alam sekitar 

dapat mengaktifkan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar, sehingga 

meningkatkan kemauan untuk belajar, sehingga prestasi belajar Ilmu Pengetahuan 

Alam siswa dapat meningkat. 

 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan 

dalam dua siklus dengan menerapkan Metode Pengajaran Alam Sekitar dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada siswa kelas III Tingkat Dasar SLB  

C YPSLB Kartasura dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kegiatan Belajar Mengejar (KBM) dengan penerapan Metode Pengajaran 

Alam Sekitar dapat meningkatkan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA), karena dalam pengajaran alam sekitar siswa dihadapkan pada bahan 
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pelajaran dalam bentuk konkrit. Adapun peningkatan presatasi belajar dapat 

dilihat melalui perbandingan pada nilai-nilai setiap siklus. 

2. anak tuna grahita mengalami gangguan dalam fungsi intelegensinya dimana 

siswa kurang mampu menerima pelajaran, untuk itu diperlukan suatu upaya 

agar anak tuna grahita tetap belajar dengan segala keterbatasannya. Salah 

satu upaya adalah dengan menggunakan metode mengajar dengan 

mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai, kemampuan siswa dalam 

belajar dan bahan pelajaran. Alam sekitar telah menyediakan sumber, 

sarana, dan sasaran belajar Ilmu Pengetahuan Alam yang lengkap. 

3. Cara peningkatan prestasi belajar IPA dengan penerapan metode pengajaran 

alam sekitar adalah : 

a. Guru harus terampil mempresentasikan materi dengn menggunakan / 

memfungsikan tanaman / tumbuhan yang berada di sekitar sekolahan 

sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang diberikan. 

b. Siswa dikondisikan menyukai alat peraga sehingga siswa aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

c. Guru merangsang minat siswa atau rasa ingin tahu siswa sehingga 

memudahkan siswa untuk memahami materi yang disajikan 

59 
Berdasarkan hasil analisa data atau penelitian tindakan kelas dalam dua 

siklus di atas, ternyata hipotesis yang dirumuskan  telah terbukti 

kebenarannya. Ternyata pembelajaran IPA dengan penerapan Metode 

Pengajaran Alam Sekitar dapat meningkatkan prwesatasi belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) siswa kelas III Tingkat Dasar SLB C YPSLB 

Kartasura tahun ajaran 2008/2009. dengan demikian penerapan 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan metode pengajaran alam 

sekitar dapat dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran IPA 

di kelas III Tingkat Dasar YPSLB C Kartasura sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

B. IMPLIKASI HASIL PENELITIAN 
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Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukan di atas, maka 

dapat diketahui bahwa penerapan metode pengajaran alam sekitar efektif untuk 

meningkatkn prestasi belajar siswa kelas III Tingkat Dasar SLB C YPSLB 

Kartasura tahun ajaran 2008/2009 dalam mengikuti pembelajaran Ilmu 

pengetahuan Alam pada kompetensi dasar bagian utama pada tumbuhan, maka 

implikasi yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan 

guru dalam membantu anak tuna grahita menerima bahan pelajaran. 

Hasilnya menunjukkan bahwa ada peningkatan positif penerapan metode 

pengajaran alam skitar terhadap peningkatan prestasi belajar Ilmu 

pengetahuan Alam siswa kelas III Tingkat Dasar SLB C YPSLB Kartasura 

tahun ajaran 2008/2009. 

Masalahnya guru di sekolah belum terbiasa mengoptimalakan alam 

sekitar sebagai sumber  sarana dan sasaran belajar. Guru di sekolah terbiasa 

menggunakan metode ceramah untuk semua bahan pelajaran.  

 

Padahal kondisi anak tuna grahita yang kurang mampu memahami 

bahan pelajaran secara abstrak akan membuat mereka semakin tidak mampu. 

Untuk itu perlu adanya usaha untuk membudayakan metode 

pengajaran alam sekitar sebagai metode mengajar di sekolah karena 

dipandang efektif dan efisien. 

2. Implikasi Praktis 

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini adalah bahwa perlu 

diujicobakan metode pengajaran alam sekitar disemua sekolah yang 

menangani anak tuna grahita, agar anak tuna grahita dengan keterbatasan 

yang dimiliki mampu mempelajari bahan pelajaran yang disajikan guru 

sehingga menjadi pengetahuan yang fungsional dan bukan merupakan 

pengetahuan yang verbalitas. 
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C. SARAN 

 

Atas dasar keinginan akan adanya tindak lanjut dari hasil penelitian ini, 

maka penulis mengajukan saran sebagai berikut : 

1. Untuk Guru 

a. Mengajar anak tuna grahita berbeda dengan mengajar anak normal 

dalam hal mengajar anak tuna grahita dibutuhkan suatu perlakuan 

tersendiri agar siswa dapat merekam bahan pelajaran dengan baik 

dan tidak bersifat verbalitas. Dengan penerapan metode pengajaran 

alam sekitar sesuai bagi anak tuna grahita karena dengan metode ini 

siswa dihadapkan pada bahan pelajaran yang konkrit. 

b. Anak tuna grahita secara umum sama dengan anak normal, dalam 

pertumbuhan dan perkembangannya tidak terlepas dari alam sekitar 

dimana mereka hidup kesehariannya.dengan menerapkan metode 

pengajaran Alam Sekitar dalam diri siswa secara efektif akan 

tertanam  rasa memiliki alam sekitar. 

c. Guru hendaknya menciptakan kondisi mengajar yang dapat 

membangkitkan minat belajar siswa. 

d. Guru hendaknya menggunakan metode mangajar yang baik sesuai 

dengan bahan pelajaran. Dalam pengajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

metode pengajaran alam sekitar sangat sesuai sebagai sumber, sarana 

dan sasaran belajar disamping efektif dan efisien. 

2. Untuk Sekolah 

a. Dari hasil penelitian yang menunjukkan peningkatan yang positif, 

sekolah sudah sewajarnya menyediakan sumber belajar yang sesuai 

dengan kebutuhan anak didik dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan. Dalam hal ini adalah menyediakan alam sekitar sehingga 

dapat dijadikan laboratorium bagi siswa dalam belajar. 
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b. Sekolah sebagai penentu kebijaksanaan sudah selayaknya 

menekankan kepada guru di sekolah untuk menggunakan metode 

pengajaran yang sesuai dengan bahan pelajaran. 

3. Untik Peneliti Lanjut 

Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti upaya 

membudayakan metode pengajaran alam sekitar dalam lingkup yang 

besar. 

4. Bagi Orang Tua 

Orang tua hendaknya berperan aktif dalam memberikan perhatian dan 

selalu memotivasi anaknya. Hal tersebut sangat menentukan 

keberhasilan dalam pendidikan anak – anak mereka, untuk itu diperlukan 

kerjasama antara orang tua dan sekolah serta masyarakat harus selalu 

terbina demi keberhasilan pretasi belajar anak. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


