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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kegiatan membaca merupakan salah satu hobi manusia. Kegiatan ini 

identik dengan  hobi yang lain yaitu memerlukan suatu ketekunan, kemauan dan 

kerajinan. Dengan membaca manusia dapat mengembangkan segala kemampuan 

yang dimiliki, karena membaca akan dapat memberikan pengalaman kepada 

manusia untuk menguasai ilmu dan teknologi. Dapat dikatakan bahwa tanpa 

membaca berarti manusia itu buta dan dalam kehidupannya selalu monoton tiada 

perubahan.  

Penguasaan membaca seseorang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor  

antara lain,faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal dapat berupa lingkungan, 

sarana  ataupun media. Adapun faktor dari internal berupa kecerdasasan 

(intelegensi), minat, motivasi dan kondisi tubuh. Faktor-faktor tersebut akan 

sangat berpengaruh dalam manusia menekuni hobi membaca. Membaca tidak 

hanya melihat huruf-huruf yang dirangkai kemudian diucapkan, namun akan lebih 

berarti pada kegiatan menangkap pesan yang disampaikan lewat tulisan. 

Banyak orang dapat membaca dengan berbagai cara, ada yang dapat secara 

otodidak, ataupun  belajar di sekolah. Namun kebanyakan mereka dapat membaca 

karena belajar di sekolah malalui bimbingan seorang guru. Meskipun ada dari 

mereka yang dapat belajar tanpa dibimbing guru. Mereka belajar mandiri dengan 

mengamati setiap bentuk tulisan melalui kegiatan menyimak yang dilakukan 

orang. Manusia mulai dapat membaca juga bervariasi tingkatan usianya, ada yang 

dapat membaca berusia dibawah lima tahun, ada yang berusia sepuluh tahun, ada 

yang berusia lima belas tahun dan bahkan mungkin ada yang berusia diatas 30 

tahun baru bisa membaca.  

Pada dasarnya kemampuan membaca seseorang diperoleh sejak mereka 

masuk sekolah, baik saat masuk taman kanak - kanak maupun disaat mereka 

masuk di sekolah dasar. Di pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar ini 

kemampuan membaca sangat ditekankan karena membaca adalah modal utama 
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untuk menguasai materi pelajaran yang disampaikan pada jenjang berikutnya. 

Dari mereka yang penguasaan membaca bagus maka penguasaan materi pun akan 

lebih baik, namun bagi mereka yang kurang dalam penguasaan membaca maka 

penguasaan materipun kurang yang akhirnya mereka menjadi  tinggal kelas  

ataupun drop aut. 

Itu merupakan gambaran kemampuan membaca pada sekolah umum yang 

memang dalam kemampuan membaca selalu dituntut untuk dikuasai. Namun  

pada anak-anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan khususnya anak-

anak tunagrahita., mereka sangat sulit untuk dapat menguasai kemampuan 

membaca dengan baik. Seperti ditulis di atas bahwa menguasai membaca sangat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor adalah tingkat kecerdasan 

(intelegensi) maka hal ini menjadikan hambatan utama bagi anak – anak 

tunagrahita untuk dapat membaca secara baik. 

Di sekolah khusus anak – anak  tunagrahita  kegiatan belajar membaca 

juga diajarkan hal ini dimaksudkan bahwa anak-anak tunagrahita juga 

memerlukan informasi yang dapat digunakan untuk mengenal lingkungannnya 

ataupun untuk menambah wawasan meskipun tidak sesempurna  yang normal. 

Kegiatan membaca bagi anak – anak  tunagrahita dimasukkan dalam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia selain aspek 

membaca  juga memasukkan aspek kemampuan berbahasa yang lain antara lain : 

menulis, menyimak, berbicara dan apresiasi sastra. Selain dalam pelajaran Bahasa 

Indonesia kegiatan belajar membaca  diintegrasikan dalam pelajaran – pelajaran 

yang lain. Namun karena pelajaran  Bahasa Indoensia merupakan pelajaran utama 

yang mengajarkan kebahasaan maka dalam mata pelajaran inilah kemampuan 

membaca sangat ditekankan sehingga bila dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia 

sudah dapat membaca maka pada pelajaran yang lainpun akan mudah 

menguasainya. 

Penyampaian keterampilan membaca pada anak tunagrahita sangat 

berbeda dengan penyampaian anak pada umumnya, karena daya tangkap dan 

kemampuan anak tunagrahita sangat rendah dibanding dengan anak umum. 
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Pembelajaran yang dilakukan untuk anak tunagrahita menekankan pada 

pendekatan idividu karena kemampuan setiap anak  berbeda – beda.  

Pembelajaran yang telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

membaca anak tunagrahita sangat beragam metode dan medianya.  Medianyapun 

sangat beragam juga dari media yang paling sederhana sampai pada media yang 

paling lengkap yaitu dengan elektronik. Semua itu memiliki kelebihan dan 

kelemahan masing – masing, sehingga penggunaan metode dan media juga 

tergantung situasi dan kondisi serta kreatifitas guru. 

Kesulitan yang banyak ditemukan dilapangan dalam kemampuan 

membaca  pada anak tunagrahita adalah 1) kesalahan  mengucapkan huruf, 2) 

tidak melihat teks namun hafalan kata yang telah terdengar, 3) tidak bisa dalam 

pemberhentian kata yang berakhiran konsonan, 4) merangkai huruf menjadi kata, 

5) pemenggalan suku kata dan masih banyak lagi kesukaran –kesukaran yang 

ditemui. Kesulitan tersebut bagi guru sudah mencoba memberikan berbagai 

metode dan media yang dapat memecahkan kesulitan  membaca anak tunagrahita. 

Penguasaan rata – rata bagi anak tunagrahita untuk dapat membaca adalah 4- 8 

bulan untuk dapat membaca dengan tiga suku kata. Kemampuan tersebut juga 

tergantung kondisi anak , bila kondisi anak baik dan rajin  berlatih membaca maka 

akan cepat dapat membaca,  tetapi bila kondisi anak sering mogok dan malas 

maka memerlukan waktu yang agak lama untuk dapat membaca dengan baik. 

Sebagai upaya  untuk dapat meningkatkan kemampuan membaca anak 

tunagrahita adalah dengan mengajak anak bermain. Bermain bagi setiap anak 

merupakan kegiatan yang mengasyikan dan menyenangkan, karena melalui 

kegiatan ini anak merasa bebas dan ada rasa kepuasan tersendiri. Dengan bermain 

tidak ada beban yang dipikulnya , sehingga bermain menjadi kegiatan yang utama 

pada anak umumnya bahkan banyak anak yang menghabiskan waktunya hanya 

dengan bermain dan bahkan bila dilarang orang tua mereka tetap saja  sembunyi-

sembunyi untuk dapat bermain. 

Bermain secara umum akan menyebabkan anak malas belajar karena  bila 

sudah masuk ke dalam permainan maka akan melupakan segalanya, waktu, 

tenaga, belajar, kegiatan harian dirumah dan lain-lain. Itu merupakan sisi 
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kelemahan dalam bermain, namun  disisi lain bermain ternyata juga memberikan 

banyak nilai positifnya antara lain ada kerjasama, munculnya kreativitas, percaya 

diri, sosialisasi. Kelebihan ini akan dapat lebih berhasil bila ada bimbingan orang 

tua, maksudnya bahwa orang tua juga memperhatikan kegiatan bermain dan 

memberikan masukan pada anak tentang nilai-nilai yang dikembangan dalam 

permainan itu. 

Permainan tradisional yang telah dimiliki oleh setiap daerah secara umum 

mengandung nilai-nilai filosof yang baik,  namun  pada  masa sekarnag permainan 

tradisional telah banyak ditinggalkan oleh anak-anak , baik anak anak yang di 

pedesaan  ataupun anak yang ada di perkotaan. Jenis permainan yang ada di 

daerah antara lain berupa,bunderan,gobak sodor,ular naga,cublak-cublak 

suweng,jamuran, gentri legentri, dan lain-lain. Dalam permainan tersebut ternyata  

aspek-aspek pendidikan dan pengajaran masuk, baik kognitif, afektif maupun 

psikomotor. 

Dalam kesempatan ini penulis mengadakan penelitian tentang permainan 

tradisional yang diintegrasikan ke dalam pelajaran bahasa yaitu aspek membaca. 

 

B.  Perumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian pada latar belakang masalah di atas, rumusan 

masalah PTK ini adalah apakah upaya meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan melalui permainan tradisional pada siswa tunagrahita kelas II SLB 

Bina Taruna Manisrenggo Klaten ?  

 

C.Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan PTK ini adalah untuk 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan melalui permainan tradisional 

pada siswa tunagrahita kelas II SLB Bina Taruna Manisrenggo Klaten .  
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D.Manfaat Hasil Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong dan mengembangkan 

pengetahuan tentang sistem pelayanan yang efektif dan efisien. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berupa 

pengetahuan bagi yang berkepentingan baik sekolah, masyarakat, dan 

keluarga. 

2.   Manfaat praktis 

a. Bagi Siswa 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membangkitkan motivasi belajar  

membaca siswa.  

b.  Bagi Guru 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kemampuan guru dalam 

mengajarkan membaca di sekolah. Melalui cara dan strategi yang 

diterapkan, guru akan memiliki pengalaman yang baru. 

c. Bagi Sekolah 

 Hasil penelitian ini dapat menumbuhkan suasana belajar yang 

menyenangkan. Dengan suasana belajar yang menyenangkan itu,  segenap 

warga sekolah baik guru, siswa, kepala sekolah, tukang kebun, serta 

orangtua siswa dan komite sekolah akan semakin tinggi prestasi 

sekolah,sehingga akan meningkat dan layak mendapatkan penghargaan 

yang setimpal. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A .Kajian Teori 

1. Pengertian Anak Tunagrahita 

Pengertian anak tunagrahita memiliki berbagai  istilah dalam pendidikan 

luar biasa hal itu tergantung dari sudut pandang para ahli memberikan definisi 

tentang anak tunagrahita ringan. Istilah yang sering dipakai dalam pendidikan luar 

biasa adalah anak mampu didik, Educable, Midley, Debil dan tunagrahita ringan.  

Anak tunagrahita ringan merupakan salah satu dari anak yang mengalami 

gangguan perkembangan dalam mentalnya dengan memiliki tingkat kecerdasan 

antara 50 - 75. Mereka memiliki kemampuan sosialisasi dan motorik yang baik, 

dan dalam kemampuan akademis masih dapat  menguasai sebatas pada bidang 

tertentu.  Menurut Mulyono Abdurrohman (1994:26-27) mengungkapkan bahwa 

anak tunagrahita ringan adalah anak tunagrahita dengan tingkat IQ 50 – 75, 

sekalipun dengan tingkat mental yang subnormal demikian dipandang masih 

mempunyai potensi untuk menguasai mata pelajaran ditingkat Sekolah Dasar. 

Selanjutnya Bratanata S.A ( 1976:6) memberikan pengertian anak 

tunagrahita adalah mereka yang masih mempunyai kemungkinan memperoleh 

pendidikan dalam bidang membaca, menulis, berhitung sampai tingkat tertentu 

biasanya hanya sampai pada kelas V Sekolah Dasar, serta mampu mempelajari 

ketrampilan-ketrampilan sederhana. Tunagrahita memiliki kelemahan dalam 

berfikir dan bernalar. Akibat dari kelemahan tersebut anak tunagrahita 

mempunyai kemampuan belajar dan beradaptasi sosial berada dibawah rata-rata. 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Munzayanah (2000:14), yaitu:  

Menurut Siti Sundari (1981:17-18) memberikan batasan anak tuna grahita 

ringan sebagai anak yang mempunyai IQ 50/55-70/75 dan masih dapat di didik 

dalam ketrampilan hidup sehari-hari serta dapat mencapai kelas 4 SD. Oleh 

karena itu anak tuna grahita ringan dapat diajarkan dalam bidang kemampuan 

dasar berupa menulis dan matematika secara sederhana. Menurut Suparno 

(1989:29) anak tuna grahita disebut anak debil yaitu anak yang keadaannya lebih 
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ringan dibanding dengan anak embisil yang tingkat kecerdasannya (IQ) 25-50 

sedangkan tuna grahita ringan mempunyai kecerdasan (IQ) 50/55-70/75. Anak 

cacat mental atau anak tunagrahita adalah anak yang mengalami gangguan dalam 

perkembangan daya fakir serta seluruh kepribadiannya sehingga mereka tidak 

mampu hidup dengan kekuatan sendiri didalam masyarakat meskipun dengan cara 

hidup yang sederhana.Menurut A.Salim Choiri dan Ravik Karsidi ( 1999:47) 

”Anak tunagrahita adalah anak dimana perkembangan mental tidak berlangsung 

secara normal, sehingga sebagai akibatnya terdapat ketidakmampuan dalam 

bidang intelektual, kemauan, rasa, penyesuaian sosial dan sebagainya”. Menurut 

Tjutju Sutjiati Somantri (1996:159) menyatakan bahwa ”Anak tunagrahita atau 

terbelakang mental merupakan kondisi dimana perkembangan kecerdasannya 

mengalami hambatan sehingga tidak mencapai perkembangan yang optimal”. 

Sedangkan menurut Moh. Amin (1995:116) adalah sebagai berikut: ”Anak 

tunagrahita adalah mereka yang kecerdasannya jelas dibawah rata-rata. Disamping 

itu mereka mengalami keterbelakangan dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungan. Mereka kurang cakap dalam memikirkan hal-hal yang abstrak,yang 

sulit-sulit dan yang berbelit-belit. Mereka kurang atau terbelakang atau tidak 

berhasil bukan sehari dua hari atau sebulan dua bulan, tetapi untuk selama-

lamanya dan bukan hanya dalam satu dua hal tetapi hampir segala-galanya, lebih-

lebih dalam pelajaran seperti: mengarang, menyimpulkan isi bacaan, 

menggunakan simbol-simbol, berhitung dan dalam semua pelajaran yang bersifat 

teoritis. Dan juga mereka kurang atau terhambat dalam penyesuaian diri dengan 

lingkungan”. Tuna grahita sebagai kelainan: a. yang meliputi fungsi intelektual 

umum dibawah rata-rata (sub average) yaitu IQ 84 kebawah berdasar tes  

individual, b. muncul sebelum 16 tahun dan c. menunjukkan hambatan perilaku 

adaptif. Tahun 1961 American  Association On mental Deficiency(ADMD). 

Tunagrahita yaitu(1) anak yang fungsi intelektualnya lamban yaitu IQ 70 kebawah 

berdasarkan tes intelegensi buku (2) kekurangan dalam perilaku adaptif usia 18 

tahun.Japan League For The Mentally Retarded (1992:22) dalam Mulyono 

Abdurrahman dan Sudjadi S .tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk 

menyebutkan anak yang mempunyai kemampuan intelektual dibawah rata-rata. 
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Psikologi luar biasa (Somantri,1996: 83). Berdasarkan pengertian yang 

dikemukakan para ahli tersebut dapat disimpulkan anak tunagrahita ringan adalah 

anak yang memiliki kemampuan intelektual antara 55 – 75. serta memiliki 

kemampuan yang hampir sama dengan anak normal pada  umumnya kecuali pada 

bidang akademik mereka tertinggal dengan anak normal seusianya. 

 

a. Karakteristik anak tuna grahita ringan 

Mohammad Amin (1995:37) menyebutkan bahwa karakteristik anak tunagrahita 

menurut tingkat ketunagrahitaanya adalah sebagai berikut : 

1) Karakteristik tuna grahita ringan. 

Anak tuna grahita ringan banyak yang lancar berbicara tetapi kurang 

perbendaharaan katanya, mengalami kesukaran berfikir abstrak tetapi masih 

mampu kegiatan akademik dalam batas-batas tertentu, pada umur 16 tahun 

baru mencapai umur kecerdasan yang sama dengan umur 12 tahun. 

2) Karakteristik anak tuna grahita sedang. 

Anak tunagrahita sedang hampir tidak bisa mempelajari pelajaran-pelajaran 

akademik, mereka umumnya dilatih untuk merawat diri dan beraktifitas 

sehari-hari. Pada umur dewasa mereka baru mencapai  tingkat kecerdasan 

yang sama dengan umur 7 tahun. 

3) Karakteristik anak tuna grahita berat dan sangat berat. 

Anak tunagrahita berat dan sangat berat sepanjang hidupnya selalu 

bergantung pada pertolongan dan bantuan orang lain. Mereka tidak dapat 

memelihara diri, tidak dapat membedakan bahaya, kurang dapat bercakap-

cakap. Kecerdasan hanya dapat berkembang paling tinggi seperti anak 

normal yang berusia 3-4 tahun. 

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam proyek 

Pengembangan guru tertulis tahun 1995-1996, memberikan 7 karakteristik Anak 

dengan cacat grahita: 

1). Penampilan fisik yang tidak seimbang (kepala terlalu kecil atau besar tipe 

mongoloid). 

2). Selalu mengeluarkan air liur. 
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3). Tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai dengan usia. 

4). Perkembangan bicara atau bahasa terlambat. 

5). Tidak ada atau kurang sekali perhatian terhadap lingkungan (pandangan 

kosong). 

6). Koordinasi gerakan kurang,gerakan tidak terkendali. 

7). Perkembangan fungsi penglihatan,kemampuan berfikir lambat. 

Bratanata S.A ( 1976:53) membedakan ciri-ciri atau karakteristik anak 

tunagrahita ringan menjadi dua macam gejala yaitu gejala dalam bidang psikis dan 

gejala dalam bidang sosial. Gejala dalam bidang psikis adalah gejala –gejala 

psikis yang umum dijumpai pada anak tunagrahita ringan adalah cara berfikirnya 

kurang lancar dan konkrit, kurang memiliki kesanggupan menganilisa dan menilai 

kejadian yang dihadapinya, daya fantasinya lemah, kurang sanggup 

mengendalikan perasaanya, sugestibel, kurang mampu mengendalikan mengenai 

unsur susila, dalam pemecahan masalah selalu digunakan coba-coba serta 

kepribadiannya kurang harmonis. Gejala kedua adalah gejala dalam bidang sosial, 

anak tunagrahita ringan menunjukkan gejala kurangnya kesanggupan untuk 

berdiri sendiri, kurang nampak jelas setelah anak tidak bersekolah (setelah 

berumur 16 tahun ). Moh. Amin (1995:37) anak tunagrahita ringan memiliki 

karakteristik sebagai berikut : lancar berbicara tetapi kurang perbendaharaan kata-

katanya, sukar berbicara abstrak, dapat mengikuti pelajaran akademik di sekolah 

biasa maupun di sekolah khusus. 

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa  ahli karakteristik anak tunagrahita 

antara lain: 

a). IQ antara 50/55 – 70/75 

b). Umur mental yang dimiliki setara dengan anak normal usia 7-10 tahun. 

c). Kurang dapat berfikir abstrak dan sangat terikat dengan lingkungan 

d). Kurang dapat berfikir secara logis, kurang memiliki kemampuan menghubung     

 -hubungkan kejadian satu dengan lainnya. 

e). Kurang dapat mengendalikan perasaan 

f). Dapat mengingat beberapa istilah, tetapi kurang dapat memahami arti istilah  

 tersebut. 
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g). Sugestibel 

h). Daya konsentrasi kurang baik 

i). Dengan pendidikan yang baik mereka dapat bekerja dalam lapangan pekerjaan 

 nya yang sederhana terutama  pekerjaan tangan. 

 

b. Klasifikasi anak tunagrahita. 
 

Menurut Mulyono Abdurrahman ( 1994: 24)  klasifikasi tunagrahita 

dapat dijelaskan sebagai berikut :a. klasifikasi medis-biologis, b. klasifikasi sosial-

psikologis, c. klasifkasi untuk keperluan pembelajaran. 

1) Klasifikasi medis-biologis. 

Menurut pandangan medis, tunagrahita dipandang suatu akibat beberapa 

penyakit atau kondisi yang tidak sempurna.Grossman Ettel (1973) menyusun 

daftar etiologis penyakit sebagai berikut: 1).akibat infeksi/intixikasi, 2).akibat 

ruda paksa/sebab fisik lain, 3).akibat gangguan metabolisme, 4).akibat 

penyakit otak yang nyata, 5).akibat penyakit pre natal yang tidak diketahui, 

6).akibat kelainan kromosom, 7).gangguan waktu kehamilan, 8).pengaruh 

lingkungan, 9).akibat kondisi lain yang tidak tergolongkan. 

2) Klasifikasi sosial-psikologis. 

Klasifikasi Sosial-Psikologis menggunakan kreteria psikomotorik dan 

perilaku adaptif. Menurut Gorssman Ettel dikutip oleh Kirk dan 

Galagher(1979 :P.109) ada empat retardasi mental menurut skala intelegensi 

Wechsler yaitu: 1).retardasi mental ringan IQ 55-69; 2).retardasi mental 

sedang IQ 40-54; 3).retardasi mental berat IQ 25-39; dan 4). Retardasi mental 

sangat berat IQ 24 kebawah. 

 

3) Klasifikasi untuk keperluan pembelajaran. 

Ada empat kelompok perbedaan untuk keperluan pembelajaran yaitu :1).taraf 

pembatasan atau lamban belajar (the borderline or they slow learner) IQ 70-

85; 2).tunagrahita mampu didik (educabel mentally retarded) IQ 50-70; 
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3).tunagrahita mampu latih (trainabel mentally retarded) IQ 30-50; dan 

4).tunagrahita mampu rawat(Idependent or profoundly mental retarded) IQ 30 

kebawah. 

 

c. Penyebab Anak Tunagrahita 

Gangguan atau hambatan yang disandang oleh anak tunagrahita dapat 

dipastikan tidak terlepas dengan faktor – faktor penyebabnya, baik hambatan yang 

bersifat berat, sedang, maupun yang bersifat ringan. Adapun faktor – faktor 

tersebut dapat penulis kemukakan sebagai berikut : 

Menurut Buku Identifikasi Anak Luar Biasa ( 1984:48 ) mengemukakan faktor 

penyebab anak tunagrahita sebagai berikut ” faktor sebelum kelahiran, pada saat 

kelahiran dan sesudah kelahiran ”. 

Penjelasan dari pendapat tersebut adalah sebagai berikut : 

a). Faktor-faktor penyebab sebelum kelahiran 

1). Kekurangan zat – zat vitamin, keracunan saat masih bayi. 

2). Proses pembuahan yang kurang sempurna. 

 3),Waktu ibu mengandung mengalami kecelakaan jatuh atau terkena pukulan  

 Keras.                                                                               

b). Faktor penyebab saat kelahiran 

1). Kelahiran dibantu dengan tang. 

2). Kekurangan okigen. 

3). Kelahiran terlalu lama. 

4).lahir premature. 

c). Faktor penyebab sesudah kelahiran 

a) Karena luka di bagian kepala ( gagar otak ). 

b).Karena penyakit CP, meningitis, malaria, gabak, dsb. 

c) Karena faktor psikologis. 
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Menurut pendapat Ny. SA. Bratanata ( 1975 / 1976 ) faktor penyebab anak 

 tunagrahita sebagai berikut : ” Faktor endogen : faktor yang berkelainan dari 

dalam (prenatal). Faktor eksogen : faktor yang berkelainan dari luar (natal, 

postnatal) h.19. 

Penjelasan dari pendapat tersebut adalah sebagai berikut : 

1.)  Faktor endogen 

a) Keturunan dari orang tua. 

b) Karena penyakit orangtua. 

c) Saat ibu mengandung mengidap penyakit. 

d) Karena benih yang tidak sempurna. 

2). Faktor eksogen  

a). Akibat kecelakaan sehingga menyebab gagar otak. 

b). Pendarahan otak. 

c). Infeksi pada otak. 

d). Keracunan. 

Dari pendapat dan penjelasan tersebut di atas penulis mengambil kesimpulan 

bahwa penyebab anak tunagrahita adalah sebagai berikut : 

(1). Ditinjau dari proses kelahiran  

a.  Prenatal ( sebelum kelahiran ). 

b. Natal ( saat kelahiran). 

c. Postnatal ( sesudah kelahiran). 

(2). Ditinjau dari asalnya atau / datangnya penyebab  

a. Endogen ( faktor penyebab yang asalnya dari dalam ) 

b. Eksogen ( faktor penyebab yang datangnya dari luar ) 

 

Penjelasan faktor penyebab adalah sebagai berikut : 

1. Ditinjau dari proses kelahiran  

a. Faktor prenatal (sebelum kelahiran). 

Infeksi pada ibu sewaktu mengandung. 

Gangguan metabolisme. 
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Irradiasi waktu kehamilan. 

Kelainan kromosom. 

Ibu mengandung minim obat yang over dosis. 

Malnutrisi. 

Karena kecelakaan, jatuh atau terkena pukulan keras. 

b. Faktor natal (saat kelahiran) 

Kekurangan oksigen 

Kelahiran yang terlalu lama 

Prematuritas 

Kerusakan otak akibat kelahirang dengan alat bantu tang overlossing 

c. Faktor Postnatal (sesudah kelahiran) 

Trauma (tekanan psikologis). 

Karena penyakit CP. 

Gabak. 

Malaria. 

Malnutrisi. 

 

a. Faktor Eksogen (faktor penyebab yang datangnya dari dalam ) 

Keturunan dari orangtua. 

Karena benih tidak sempurna. 

Karena penyakit orangtuanya. 

Peradangan otak. 

b. Faktor eksogen (faktor penyebab yang datangnya dari luar akibat kecelakaan 

sehingga gagar otak) 

Keracunan. 

Infeksi pada otak. 

Pendarahan otak. 

 

d. Masalah Anak Tunagrahita 

Menurut Moh.Amin(1995 : 4) dengan keterbatasan yang ada dan daya 

Kemampuan yang dimiliki anak tunagrahita menimbulkan munculnya    
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berbagai masalah. Kemungkinan masalah yang dihadapi anak tugrahita dalam 

konteks pendidikan.diantaranya sebagai berikut: a) masalah kesulitan dalam 

kehidupan sehari-hari; b) masalah kesulitan belajar; c) masalah penyesuaian 

diri; d) masalah penyaluran ke tempat kerja; e) masalah gangguan kepribadian 

dan emosi, dan f) masalah pemanfaatan waktu luang. 

Masalah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari,masalah ini berkaitan 

dengan kesehatan dan pemeliharaan diri dalam kehidupan sehari-hari. Melihat 

kondisi keterbatasan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari mereka banyak 

mengalami kesulitan apa lagi yang termasuk kategori berat dan sangat berat, 

pemeliharaan kehidupan sehari-harinya sangat memerlukan bimbingan. 

Masalah-masalah yang sering ditemui adalah cara makan, menggosok gigi, 

memakai baju, memasang sepatu, dan lain-lain. 

Masalah kesulitan belajar, dapat disadari bahwa keterbatasan kemampuan 

berfikir mereka,tidak dapat dipungkiri lagi bahwa mereka sudah tentu 

mengalami kesulitan belajar, yang tentu pada kesulitan tersebut terutama dalam 

bidang pengajaran akademik,sedangkan untuk bidang studi non akademik, 

mereka tidak banyak mengalami kesulitan belajar. Masalah-masalah yang sering 

dirasakan dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar diantaranya kesulitan 

menangkap pelajaran, kesulitan dalam belajar yang baik, mencari metode yang 

tepat. Kemampuan berfikir abstrak yang terbatas, daya ingat lemah, dan 

sebagainya. Masalah penyesuian diri, masalah ini berkaitan dengan masalah – 

masalah atau kesulitan dalam hubungannya dengan kelompok maupun individu 

di sekitarnya. Disadari bahwa kemampuan penyesuaian diri dengan lingkungan 

sangat dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan, karena tingkat kecerdasan anak 

tunagrahita jelas – jelas berada di bawah rata – rata ( normal ) maka dalam 

kehidupan bersosialisasi mengalami hambatan. 

 Masalah penyaluran ke tempat kerja, masalah ini secara empirik dapat 

dapat dilihat bahwa kehidupan anak tunagrahita cenderung banyak yang masih 

menggantungkan diri kepada orang lain terutama kepada keluarga (orang tua) 

dan masih sedikit sekali yang sudah dapat hidup mandiri, inipun masih terbatas 

pada anak tunagrahita ringan. Dengan demikian perlu disadari betapa 
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pentingnya masalah penyaluran tenaga kerja tunagrahita ini dan untuk itu perlu 

dipikirkan matang – matang dan secara ideal dapat diwujudkan dengan 

penanganan yang serius. Oleh karena itu perlu ada imbangan dari pihak sekolah 

untuk lebih banyak meningkatkan kegiatan non – akademik baik itu berupa 

kerajinan tangan, ketrampilan, dan sebagainya yang semuanya itu diharapkan 

dapat membekali mereka untuk terjun ke masyarakat.  

 Masalah gangguan kepribadian dan emosi, dalam memahami akan kondisi 

karakteristik mentalnya, nampak jelas bahwa anak tunagrahita kurang memiliki 

kemampuan berpikir, keseimbangan pribadinya kurang konstan atau labil, 

kadang – kadang stabil dan kadang – kadang kacau. Kondisi yang demikian itu 

dapat dilihat pada penampilan tingkah lakunya sehari – hari misalnya : berdiam 

diri berjam – jam lamanya, gerakan yag hiperaktif, mudah marah dan mudah 

tersinggung, suka mengganggu orang lain disekitarnya ( bahkan tindakan 

merusak atau destruktif ). 

 Masalah pemanfaatan waktu luang adalah wajar bagi anak tunagrahita 

dalam tingkah laku sering menampilkan tingkah laku nakal. Dengan kata lain 

bahwa anak ini berpotensi untuk mengganggu ketenangan lingkungannya, 

apakah terhadap benda –benda ataupun manusia sekitarnya, apalagi mereka 

yang hiperaktif. Sebenarnya sebagian dari mereka cenderung suka berdiam diri 

dan menjauhkan diri dari keramaian sehingga hal ini dapat berakibat fatal. 

 

2. Permainan  Tradisional 

Permainan tradisional atau lebih sering dikatakan dengan permainan 

rakyat adalah suatu hasil budaya yang besar yang benar – benar merupakan hasil 

budaya anak – anak dalam usaha untuk berfantasi, ber-rekreasi, berkreasi, dan 

berolahraga. Selain itu permainan rakyat adalah suatu bentuk bentuk permainan 

yang mampu untuk melatih anak – anak dalam hidup bermasyarakat, trampil, 

sopan, tangkas, dan sebagainya. Munculnya permainan rakyat tidaklah dapat  
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diketahui kapan persisnya dan siapa yang memulainya. Permainan rakyat telah 

ada sejak dahulu dan hal itu turun temurun dari suatu masa ke masa berikutnya 

. Namun pada saat ini perkembangan jaman yang semakin modern banyak anak 

–anak yang telah meningalkan permainan rakyat. Anak – anak pada masa 

sekarang akan lebih tertarik pada alat-alat permainan yang modern. Sugiarto 

(2005 : 29) mengemukakan bahwa fenomena yang sekarang marak adalah bahwa 

anak - anak sekolah mulai terhipnotis oleh permainan – permainan modern. 

Permainan abad modern ini telah memunculkan efek negatif yang krusial yaitu 

mengurangi, kepekaan anak terhadap lingkungan dan sangat menonjolkan 

egoisme dan individualisme. 

 

3. Jenis-jenis permainan tradisional 

Macam permainan rakyat yang masih dikenal oleh masyarakat sebetulnya 

sangat banyak jumlahnya dari permainan yang khusus untuk anak laki-laki, anak 

perempuan dan kedua – duanya bahkan sampai pada permainan yang memakai 

alat dan tanpa alat.  Namun karena permainan rakyat ini pada umumnya bersifat 

musiman atau dalam istilah bahasa jawa ungsum-ungsuman. Sehingga dewasa ini 

masyarakat hanya mengenal beberapa jenis permainan tradisional atau bahkan 

mungkin sudah tidak ada yang mengenal sama sekali. Hadi Sukatno (1952:147-

159) mengemukan macam – macam permainan tradisional antara lain : anjlig, 

ambah ambah lemah cungkup milang kondhe, gamparan, gobag gerit, gobag 

sodor, gulaganti,jethungan, lurah- lurahan, man dhoblang, obar-abir, obrog batu, 

oncit, sobyung, sumbar suru, tigajadi ( mul-mulan), tumbaran, uncal,wedhus 

prucul. 

Pembelajaran membaca melalui permainan tradisional tidak terlepas dari 

kaidah – kaidah dalam strategi pembelajaran yaitu penyusunan materi, pemilihan 

media, kegiatan belajar mengajar dan penilaian pembelajaran. Berikut ini 

disampaikan  kegiatan belajar mengajar  yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Penyusunan Materi 

 Materi merupakan bahan yang akan disampaikan pada siswa. Materi     

diperoleh dari GBPP ataupun dari buku sumber. Dengan mempelajari GBPP 
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ataupun buku sumber akan memperoleh gambaran tentang bahan yang 

disampaikan sehingga guru dapat mengubah ataupun mengembangkan materi 

yang telah ada. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Nasution (1984:10) bahwa 

butir pembelajaran  dapat ditambah, digabung atau dikembangkan. 

Untuk materi pembelajaran membaca pada anak tunagrahita materi yang 

disampaikan adalah yang sederhana dan tidak terlalu banyak susunan katanya. 

Disesuaikan dengan kemampuan anak karena meskipun sudah berada dikelas 

tinggi kemampuan membaca anak masih rendah. 

b. Kegiatan Belajar Mengajar 

Kegiatan belajar yang dilakukan adalah terlebih dahulu guru menentukan 

permainan tradisional yang dapat dilakukan di dalam ruangan. Permainan 

tradisional yang telah dilakukan oleh penulis antara lain jamuran, gembok dan 

kunci, gentri le gentri, cublak-cublak suweng dan bunderan.   

Selanjutnya guru menjelaskan aturan permainan dan kegiatan yang harus 

dilakukan oleh siswa. Hal ini penting disampaikan karena kondisi anak-anak 

tunagrahita yang memiliki kemampuan pemahaman rendah sehingga agar dalam 

pelaksanaan dapat berjalan lancar maka perlu penjelasan. 

Setelah itu  siswa terlebih dahulu diajak untuk menirukan nyanyian yang ada 

dalam permainan karena kebanyakan permainan tradisional jawa didalamnya 

terdapat tembang (nyanyian). Karena hal ini akan menambah motivasi anak dan 

tidak mudah bosan. Selain itu dalam akhir permainan yang diiringi dengan 

tembang ada sejenis pertanyaan ataupun jatuh pada salah satu pemain yang ada di 

dalamnya sehingga dia harus mendapat hukuman.  

Pada kegiatan berikutnya adalah guru membagikan pias kata dan bacaan yang 

telah dipersiapkan sebelumnya kepada semua siswa. Setiap selesai satu permainan 

tradisional maka akan berganti bahan bacaan yang diberikan hal ini untuk 

menambah kosa kata anak dan memberikan penilaian pencapaian bahan materi 

yang telah disampaikan sebelumnya. 

Pada akhir kegiatan belajar mengajar guru memberikan evaluasi yaitu melalui 

test membaca sesuai dengan pias kata ataupun bacaan yang telah diberikan 

sebelumnya.  
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Untuk gambaran berikut ini adalah sebuah permainan tradisional gentri legentri: 

1. Guru menentukan pemain yang akan diikutkan dalam permainan ini. Karena 

jumlah siswa  sangat minim maka dapat dilibatkan semua untuk ikut 

permainan ini. 

2. Guru menyiapkan peralatan yang dipergunakan dalam permainan ini. 

Peralatan yang disediakan adalah pias-pias kata dan kalimat sederhana serta 

balok kayu ukuran berdiameter 5 cm. Adapun tempat permainan di tempat 

yang datar, yaitu bisa di lantai atau di atas meja yang telah disusun. 

3. Guru mengajarkan tembang yang ada pada permainan ini. 

4. Guru mengajak anak untuk menentukan dimana balok akan dimulai berjalan 

dengan cara hompimpah.  

5. Guru dan murid mulai melakukan permainan dengan memindahkan balok dari 

anak yang satu ke anak yang lain sampai lagu yang dinyanyikan selesai. 

6. Bila balok berhenti pada salah satu anak maka anak tersebut harus 

menunjukkan pias-pias kata yang harus dibaca.  

7. Kegiatan ini terus dilakukan sampai anak semua mendapat giliran untuk 

membaca. 

 

4. Membaca Permulaan 

a. Pengertian membaca permulaan 

Menurut Ngalim Purwanto (1997:29) membaca permulaan jika maksud 

pengajaran membaca itu yang diutamakan ialah; 

1) Memberikan kecakapan kepada para siswa untuk mengubah rangkaian - 

rangkaian huruf menjadi rangkaian – rangkaian kata bermakna.  

2) Melancarkan teknik membaca pada anak-anak.Menurut Depdikbud 

(1992:21-23) 

b. Tujuan membaca permulaan 

Tujuan pembelajaran membaca permulaan menurut Depdikbud (1992:4) 

adalah : 

1) Mengenalkan kepada anak huruf-huruf dalam abjad sebagai tanda bunyi 

atau tanda suara 
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2) Melatih ketrampilan anak dalam mengubah huruf dalam kata menjadi 

suara. 

3) Mengenalkan dan melatih anak mampu membaca sesuai dengan teknik-

teknik tertentu 

4) Melatih ketrampilan anak untuk memahami kata-kata yang dibacanya dan 

mengingat artinya dengan baik. 

5) Melatih ketrampilan anak untuk dapat menetapkan arti tertentu dari sebuah 

kata dalam konteks kalimat. 

6) Melatih kemampuan anak dalam menangkap isi bacaan 

7) Melatih kemampuan anak dalam menangkap pikiran atau ide pokok 

penulis dari sebuah bacaan. 

8) Melatih kemampuan anak dalam menangkap arti keseluruhan dari sebuah 

bacaan. 

 

c. Metode Membaca Permulaan 

 Metode dalam membaca permulaan menurut Ngalim Purwanto antara lain : 

 1).Metode eja 

 Dalam metode eja huruf - huruf yang diperkenalkan kepada anak dengan                

namanya dalam abjad, bukan dengan bunyinya, huruf ” b” misalnya disebut 

atau dilafalkan sebagai ”be” huruf ”s” sebagai ”es” dan seterusnya. Setelah 

mengenal huruf dengan namanya, anak belajar merangkai huruf - huruf 

menjadi suku kata  misalnya : be – a – ba; es – i – si dan sebaginya. 

 

2).Metode bunyi 

 Metode bunyi memulai pengajaran membaca dengan mengenalkan unsur-

unsur bahasa yang paling kecil yaitu huruf. Setiap huruf yang dikenalkan 

dibunyikan sesuai dengan suara yang dilambangkannya seperti : a,i,u,e,o,  

 eb – a = ba; eb – i = bi i – eb – u = ibu, eb – i –eb – i = bibi 
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3).Metode lembaga kata 

 Metode lembaga kata dapat dikatakan sebagai peralihan antara  metode bunyi 

dengan metode yang terbaru yakni metode global. Dalam metode ini anak juga 

tidak diajarkan belajar dengan huruf melainkan dengan suku kata dan 

bunyinya. Metode kupas rangkai kata akan tepat jika digunakan untuk belajar 

membaca dengan huruf jawa sebab huruf jawa merupakan lambang suku kata. 

Tetapi jika metode itu dipakai untuk belajar membaca dengan huruf latin yang 

merupakan lambang bunyi sebenarnya tidak tepat. 

 

4) Metode global 

 Metode global adalah metode yang melihat segala sesuatu merupakan 

keseluruhan. Kata tidak dianalisa nmenjadi huruf. Anak memperhatikan dan 

mendengarkan lafalnya baik – baik, kemudian menghafalkannya. Dengan kata 

lain anak menghubungkan bentuk tulisan dengan bunyi kata. Metode global 

ini tidak mengambil keuntungan dari adanya abjad, dan belajar membaca 

demikian mirip belajar membaca dengan Huruf Cina. 

 

5). Metode SAS 

Metode ini mirip dengan metode global meskipun tidak sama. Dalam metode 

global dimulai dari suatu unit pikiran atau suatu cerita. Siswa perlu menghafal 

beberapa kalimat dan dikenalkan banyak huruf sekaligus. 
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B. Kerangka Berfikir 
 

C. Hipotesis Tindakan 

Sesuai dengan uraian pada kajian teori di atas, hipotesis tindakan PTK ini 

adalah permainan tradisional dapat meningkatkan kemampuan membaca 

permulaan  pada siswa kelas II tunagrahita ringan di SLB-C Bina Taruna 

Manisrenggo,Klaten.  

Kemampuan awal anak dalam 
membaca permulaan anak 

tunagrahita ringan 

Pembelajaran dengan 
menggunakan media 

permainan tradisional anak 
tunagrahita ringan 

Kemampuan akhir, diduga dengan menggunakan 
media permainan tradisional bisa meningkatkan 

kemampuan membaca pada anak tunagrahita ringan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester dua tahun ajaran 2008/2009. 

Direncanakan  penelitian ini akan berlangsung di SLB Bina Taruna Manisrenggo 

Klaten. SLB ini terletak di wilayah Manisrenggo kurang lebih 15 km dari  

Prambanan ke arah utara, SLB ini berada pada lingkungan pedesaan. 

 

B. Subyek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas II SLB Bina 

Taruna yang berjumlah 3 siswa.  Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dan seorang 

kolabolator. Adapun kolabolator  penelitian ini adalah teman sejawat yakni 

seorang guru dan narasumber dalam penelitian ini adalah dosen pembimbing. 

 

C. Data dan Sumber Data 

Data  dalam penelitian ini prestasi belajar membaca permulaan, data hasil 

observasi saat pelaksaan tindakan. 

Sumber data penelitian antara lain : 

1. Siswa kelas II SLB Bina Taruna Manisrenggo Klaten. 

2. Key Informan ( Kepala Sekolah). 

3. Kolabor ( teman guru ). 

4. Arsip Nilai raport  atau leger. 

5. Hasil tugas yang diperoleh siswa saat penelitian berlangsung. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Pengertian Teknik Pengumpulan Data  

Yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah alat atau cara 

yang dipergunakan untuk memperoleh data. Kemudian dengan data tersebut 

dapat digunakan untuk menguji hipotesis.  
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2. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Tes 

Tes adalah salah satu kegiatan untuk mengetahui kemampuan individu. Menurut 

Nurul Zuriah (2001:139) tes adalah sejumlah pertanyaan yang disampaikan pada 

seseorang atau sejumlah orang untuk mengungkapkan keadaan atau tingkat 

perkembangan salah satu atau beberapa aspek psikologis (prestasi belajar, minat, 

bakat, sikap, kecerdasan, reaksi motorik, dan berbagai aspek lainnya) dalam diri 

obyek. Selanjutnya Suharsini Arikunto (2002:127) memberikan pengertian tes 

adalah serentetan pertanyaan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur 

ketrampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

kemampuan membaca permulaan. 

b. Observasi 

Teknik observasi di artikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistimatis 

terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Menurut Hadari Nawawi 

(1991:104) ada beberapa cara pelaksanaan observasi antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1). Observasi partisipan yaitu pengamatan yang dilakukan observer dengan ikut 

mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan di observasi. 

2). Observasi non partisipan yaitu pengamatan yang dilakukan observer dengan 

tanpa ikut secara langsung dalam kegiatan yang diobservasi. 

Adapun peran observer dalm pelaksanaan observasi sebagi berikut: 

a). Observasi partisipan 

Observasi partisipan yatu orang yang melakukan pengamatan berperan serta ikut 

mengambil bagian dalam kehdupan atau kegiatan obyek yang di observasi. 

b). Observasi non partisipan 

Observasi non partisipan yaituobserver tidak berperan serta mengambil bagian 

dalam kegiatan obyek yang diteliti. 

c). Observasi sistematik 
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Observasi sistematik yaitu observasi yang diselenggarakan dengan menentukan 

secara sistematik faktor-faktor yang akan di observasi lengkap dengan 

kategorinya. 

c. Wawancara 

Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang membantu 

menjelaskan kondisi yang akan digambarkan peneliti yang dilakukan dengan 

tanya jawab secara langsung dengan sumber data. Alat yang dipergunakan dalam 

wawancara adalah panduan wawancara. Teknik ini dipergunakan untuk 

mendapatkan data yang berhubungan dengan tujuan, pengembangan dan aspek-

aspek yang menunjang dan menghambat. Wawancara dalam kegiatan ini adalah 

dilakukan dengan siswa dan kolabor, wawancara difokuskan pada kegatan yang 

telahdilakukan sehingga dapat memberikan masukan secara langsung pada saat 

pembelajaran selanjutnya. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengungkap data yang 

bersifat dokumenter yang terpampang dan dapat dibaca. Dokumentasi yang 

dilakukan pada penelitian adalah berupa pengambilan hasil foto dan gambar hidup 

melalui handicam. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam PTK ini adalah teknik analisis 

deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk 

menganalisis data – data yang berupa proses kegiatan pembelajaran. Sementara 

itu, teknik analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis prestasi 

belajar kemampuan membaca permulaan siswa antara sebelum dan sesudah 

implementasi tindakan dilakukan. 

 

F. Validitas Data 

Untuk memperoleh data yang benar – benar valid sesuai dengan tujuan 

penelitian ini maka validitas data yang digunakan adalah dengan trianggulasi data.  

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
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sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Teknik trianggulasi paling banyak digunakan ialah 

pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin (1978) membedakan empat macam 

trianggulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik dan teori.  

 Trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian kualitatf ( Patton 1987: 331 ). Dalam penelitian ini 

peneliti membandingkan data yang diperoleh peneliti yang berasal dari Kepala 

Sekolah, teman sejawat dan orang tua. 

 

G. Indikator Kinerja 

Indikator dalam keberhasilan pembelajaran ini adalah terjadi peningkatan skor 

dalam membaca permulaan setelah dilakukan penelitian adalah nilai tuntas 65. 

 

H. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini terdiri dari dua siklus yang masing-masing siklus 

meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 

 

I. Perencanaan 

Pada tahap ini, peneliti mengadakan pengamatan terhadap pembelajaran  

membaca yang dilakukan di kelas II SLB Tunagrahita ringan. Kegiatan 

pengamatan ini dilakukan antara lain untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa, 

media belajar serta hasil prestasi belajar membaca. 

 Berdasarkan hasil pengamatan dalam pembelajaran maka peneliti kemudian 

mengadakan pembahasan dengan kolabor dan memutuskan menerapkan  

permainan tradisional  dalam pembelajaran membaca permulaan. Selain itu, 

peneliti dan kolabolator menyiapkan perangkat pelajaran yang berupa RPP serta 

keperluan lainnya seperti media, materi, dan evaluasi pembelajaran. 
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J. Implementasi Tindakan 

Adapun tindakan yang akan diterapkan pada penelitian ini adalah penerapan 

permainan tradisional  dalam pembelajaran membaca permulaan. Langkah-

langkah dalam pembelajarannya adalah sebagai berikut : 

1. Guru menentukan pemain yang akan diikutkan dalam permainan ini. Karena 

jumlah siswa  sangat minim maka dapat dilibatkan semua untuk ikut 

permainan ini. 

2. Guru menyiapkan peralatan yang dipergunakan dalam permainan ini. 

Peralatan yang disediakan adalah pias-pias kata dan kalimat sederhana serta 

balok kayu ukuran berdiameter 5 cm. Adapun tempat permainan ditempat 

yang datar, yaitu bisa dilantai atau diatas meja yang telah disusun. 

3. Guru mengajarkan tembang gotri le gendri yang ada pada permainan ini. 

4. Guru membimbing siswa untuk menentukan pemain kunci dengan cara 

hompimpah.  

5. Guru dan murid mulai melakukan permainan dengan memindahkan balok dari 

anak yang satu ke anak yang lain sampai lagu yang dinyanyikan selesai. 

6. Bila balok berhenti pada salah satu anak, maka anak tersebut harus 

menunjukkan pias-pias kata yang harus dibaca.  

7. Kegiatan permainan disertai tembang tersebut dilakukan sampai anak 

mendapat giliran untuk membaca. 

Disini guru mengadakan tes perbuatan dalam permainan tradisional sebagai 

sample ada 4 siswa, pada akhirnya diperoleh nilai : 

AS : 75 

Sptn : 70 

DBS : 60 

DS : 65 
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Nilai aktifitas anak 

No Aspek yang dinilai AS Sptn DBS DS 
1 Minat 15 15 15 15 
2 Konsentrasi 15 15 15 15 
3 Pengucapan 20 20 10 15 
4 Kemampuan 15 10 10 10 
5 Antusias 10 10 10 10 

Jumlah 75 70 60 65 
Keterangan : 

Skor maksimal 100, satu instrument maksimal 20. Nilai ketuntasan 65. Dari 

keempat siswa itu tiga tuntas, sedangkan yang satu belum. Arahan guru yang 

sudah tuntas tetap dibimbing dan yang belum tuntas lebih perhatian lagi dalam 

memberikan bimbingannya.  

 

K. Observasi dan Monitoring 

Kegiatan observasi dan monitoring akan dilakukan ketika implementasi 

tindakan dilakukan. Jadi, ketika tatap muka pembelajaran  membaca permulaan 

dengan penerapan permainan tradisional itu terjadi, dilakukanlah kegiatan 

observasi dan monitoring ini. Adapun yang melakukan kegiatan observasi dan 

monitoring ini adalah peneliti sendiri dan teman sejawat, sebagai kolabolator. 

Adapun yang menjadi bahan observasi adalah kegiatan pembelajaran membaca 

permulaan dengan permainan tradisional . Dengan demikian, sikap, perilaku, dan 

hasil belajar siswa serta kegiatan guru dalam mengajar menjadi bahan untuk 

diobservasi. Alat yang digunakan untuk kegiatan observasi dan monitoring PTK 

ini adalah pedoman observasi dan catatan lapangan. 

 

L. Analisis dan Refleksi 

Kegiatan analisis dan refleksi akan dilakukan oleh peneliti dan kolabolator 

setelah implementasi tindakan dilakukan. 

Adapun bahan yang dianalisis adalah data-data hasil observasi dan 

monitoring. Jadi data-data dari observasi dan catatan lapangan. Berdasarkan 

analisis inilah peneliti dan kolabolator akan menyimpulkan: apakah tindakan yang 

diterapkan sudah atau belum berhasil. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Penelitian 

1. Deskripsi Data Kemampuan Awal  Membaca Permulaan  

Sebelum pelaksanaan perlakuan membaca permulaan dengan 

menggunakan permainan tradisional terlebih dahulu diadakan tes kemampuan 

membaca permulaan pada siswa kelas II SLB Bina Taruna Manisrenggo Klaten. 

Adapun pres test yang dilakukan oleh peneliti berupa tes sederhana  membaca 

suku kata dan kata. Hasil dari pre tes yang telah diadakan adalah seperti dalam 

tabel berikut: 

Tabel 1 hasil Pre Test kemampuan membaca permulaan siswa 

NO Nama Hasil skor pres test 

1 AS 60 

2 Sptn 50 

3 DBS 60 

4 DS 60 

Dilihat dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kemampuan awal membaca 

permulaan belum memperoleh nilai yang maskimal, dari 4 siswa  yang 

memperoleh nilai 60 ada 3 dan yang memperoleh nilai 50 hanya satu. 

Selanjutnya berdasarkan hasil pres test tersebut dapat sebagai nilai yang 

terendah diperoleh siswa Sptn. Kegiatan observasi proses pengajaran membaca 

permulaan siswa sebelum diberi perlakuan  anak rata – rata belum dapat membaca 

lancar dan  masih mengeja. Kegiatan pembelajaran membaca permulaan selama 

ini masih menggunakan metode SAS. 

 Pemberian perlakuan pengajaran membaca permulaan dengan 

menggunakan permainan tradisional belum pernah dilakukan oleh guru bidang 

studi Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan 

anak tunagrahita kelas II. Oleh karena itu peneliti mencoba memberikan perlakuan 
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pengajaran membaca permulaan bagi anak tunagrahita kelas dasar II 

menggunakan permainan tradisional dengan tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan membaca permulaan anak tunagrahita. 

 

2. Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

I. Deskripsi pelaksanaan tindakan I 

 a. Persiapan 

Sebelum guru memberikan tindakan, terlebih dahulu guru 

mempersiapkan segala sesuatu yang akan digunakan dalam pembelajaran 

membaca permulaan yang menggunakan permainan tradisional. Untuk 

memperoleh perencanaan yang matang  maka peneliti mengadakan diskusi 

dengan teman tim, tentang tindakan yang akan dilaksanakan. Adapun 

persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun  Silabus 

Penyusunan silabus dilakukan lebih awal karena sebagai pedoman untuk 

pelaksanaan dalam pembelajaran. silabus dibuat dengan berdasarkan 

pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada. Penyusunan 

silabus ini  mengacu pada pembuatan silabus yang telah ditetapkan oleh 

Dinas Pendidikan. Hasil dari penyusunan silabus ini dapat dilihat pada 

lampiran dari laporan ini.   

2) Membuat Rencana Program Pembelajaran 

Setelah menyusun silabus maka kegiatan berikutnya adalah menyusun 

Rencana Program Pembelajaran atau yang lebih dikenal dengan RPP. 

Pembuatan RPP merupakan rencana strategi belajar mengajar yang akan 

diterapkan pada setiap kali pertemuan dengan bahasan materi dari 

silabus yang telah dibuat.  Rencana program pembelajaran juga terlampir 

dibagian belakang dari laporan ini. 

3) Menyusun Jadwal Pertemuan dan Kegiatan Setiap Siklus 

Pada langkah ini adalah peneliti bersama teman sejawat, bersama-sama 

menyusun jadwal kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan.  Rencana 

pelaksanaan tindakan adalah sebanyak dua  siklus dengan setiap siklus 3  
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kali pertemuan. Adapun penyusunan pelaksanaan jadwal kegiatan 

terlampir. 

4) Membuat Pedoman Pengamatan 

Pada kegiatan ini penulis menyusun pedoman pengamatan. Hal ini 

dilakukan agar dalam pengamatan di kelas nanti dapat terfokus pada hal-

hal apa saja yang dapat memberikan data pada kegiatan penelitian ini. 

5) Menyiapkan Alat Dokumentasi Gambar ( foto/ handycame) 

Untuk kegiatan ini peneliti dan tim menyiapkan kebutuhan 

pendokumentasian. Hal ini dilakuakn untuk mengadakan analisis yang 

lebih cermat karena bila didasarkan pada pengamatan secara manual, 

kemampuan manusia terbatas sehingga agar pengamatan dapat dilakukan 

secara berulang-ulang maka alat dokumentasi ini sangat diperlukan. 

 

b. Tahap Pelaksanaan / Tindakan 

 Setelah persiapan yang dilakukan dipandang cukup maka dilanjutkan 

dengan  penerapannya di kelas. Kegiatan untuk siklus I  dimulai pada 

minggu ke 3 bulan Mei. Pelaksanaan pembelajaran diawali dengan  guru 

mengkondisikan kelas sedemikian rupa sehingga kegiatan belajar mengajar  

dapat dimulai. Setelah kondisi kelas cukup tenang maka guru mulai 

membuka pelajaran diawali dengan berdoa yang dipimpin oleh salah satu 

siswa yang memperoleh giliran memimpin doa. Kegiatan berikutnya guru 

mengadakan appersepsi tentang materi yang akan disampaikan pada saat itu. 

Materi yang diberikan berupa membaca permulaan dengan suku kata. Guru 

mencoba memberi latihan tes membaca yang sederhana untuk mengetahui 

kemampuan masing-masing siswa dengan materi yang akan disampaikan. 

Hal ini sekaligus untuk menjajaki kemampuan siswa sebelum menggunakan 

permainan tradisional. 

Kegiatan berikutnya adalah guru menyiapkan bentuk permainan 

tradisional yang akan diterapkan dalam pembelajaran membaca pemulaan., 

kemudian menjelaskan tentang pelaksanaan pembelajaran membaca 

permulaan dan sekaligus  memberikan contoh cara memainkannya dalam 
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belajar membaca. Agar siswa lebih jelas dan tidak mengalami kesukaran 

dalam penerapan, maka dalam memberikan contoh dan latihan dilakukan 

secara berulang-ulang.  Setelah itu guru meminta siswa untuk melakukan 

latihan permainan.  

Pada pelaksanaan penerapan permainan tradisional siswa masih 

mengalami kesulitan karena siswa belum lancar dalam memainkan  

permainan tradisional. Pada akhir pertemuan guru menekankan pada siswa 

bahwa anak - anak harus banyak berlatih memainkan permainan tradisional 

ini. 

Pertemuan siklus yang I berikutnya dilaksanakan pada mimggu ke 4 

bulan Mei, hampir sama dengan pertemuan sebelumnya, guru sebelum mulai 

pelajaran mengkondisikan kelas agar siswa  siap menerima materi yang akan 

disampaikan. Guru kemudian menjelaskan kembali tentang penggunaan 

melakukan permainan tradisional. Hal ini dilakukan agar siswa terbiasa 

dengan aturan permainan yang telah ditentukan guru kemudian. 

Kegiatan berikutnya guru melaksanakan pembelajaran membaca 

permulaan dengan memberikan tugas pada setiap siswa untuk melakukan 

permainan tradisional.  Setelah selesai memainkan permainan maka guru 

kemudian memberikan tugas membaca pada setiap anak untuk membaca 

suku kata dan kata. 

 Dalam pertemuan ini guru mengamati setiap kegiatan siswa dan 

memberikan penjelasan pada siswa yang kurang memahami perintah 

ataupun salah dalam memainkan permainan yang telah disepakati.      

 Sesuai dengan rencana bahwa pada sikulus I ini dilakukan dengan tiga 

kali pertemuan maka pada pertemuan yang ketiga pada siklus I dilanjutkan 

pada tanggal minggu I Bulan Juni 2009. Pada pertemuan yang ketiga ini, 

diawal pelajaran guru masih mengadakan kegiatan yang sama dengan 

pertemuan – pertemuan berikutnya. Guru menanyakan pekerjaan rumah 

yang telah diberikan dan memeriksa hasil pekerjaan siswa. Setelah itu guru 

menerangkan tentang materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali 

ini. Pertemuan saat ini masih melanjutkan materi yang kemarin yaitu 
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membaca permulaan.. Pada pertemuan ketiga ini di paruh waktu digunakan 

untuk mengadakan  post test yang pertama. 

 

c. Monitoring pada tindakan siklus pertama 

Monitoring dan pemantauan dilakukan oleh  teman sejawat. 

Monitoring dilakukan untuk mengamati kegiatan proses belajar mengajar 

yang dilakukan oleh guru dan juga mengamati aktivitas siswa serta 

kemampuan dalam menangkap materi yang disampaikan. Monitoring 

dilakukan selama pelaksanaan tindakan pada putaran yang pertama.  

1). Monitoring guru 

Kegiatan monitoring terhadap guru terfokus pada penampilan guru, 

kejelasan guru menyampaikan materi, cara guru menggunakan 

memberi latihan penerapan membaca ujaran dan guru dalam 

mengelola kelas. Hasil pengamatan diperoleh bahwa dalam 

penampilan guru  memperoleh hasil baik. Dalam membuka pelajaran 

dan mengkondisikan kelas guru cukup baik, dengan pengendalian 

siswa sebanyak  4 anak dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, 

guru memiliki gaya dengan tegas dan jelas mengendalikan kelas.  

Selanjutnya dalam pengelolaan belajar dari persiapan pengajaran 

sampai pada pelaksanaan pengajaran guru memiliki kreatifitas dan seni 

tersendiri dalam mengelola kelas. Adapun interaksi  guru dan siswa 

sangat baik, dimana guru selalu memberikan bimbingan secara satu-

persatu pada siswa sesuai dengan kesulitan yang dialami siswa. Namun 

masih ada beberapa kelemahan guru dalam kegiatan belajar mengajar, 

yaitu guru dalam memberikan reward sangat minim sekali dan tidak 

merata pada semua siswa. 

2). Monitoring pada siswa 

Pemantauan pada siswa antara lain terfokus pada  motivasi siswa, 

minat siswa, aktivitas siswa dan perhatian siswa. Motivasi siswa dalam 

mengikuti pelajaran dengan  permainan tradisional belum terlihat  , hal 

ini dikarenakan dalam penerapan permainan tradisional ini baru 
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dilaksanakan pertama kali. Minat siswa dapat terlihat pada saat 

menerapkan permainan tradisional  mereka senang dan gembira. 

Adapun perhatian siswa  cukup tinggi hal ini dapat terlihat saat guru 

memberikan  latihan –latihan ataupun guru menjelaskan tentang materi 

maupun cara memainkan  permainan tradisional tersebut. 

Di samping hal tersebut di atas masih ada beberapa hal yang 

dilakukan siswa saat mengikuti pelajaran yaitu ada beberapa siswa 

yang sering mengganggu temannya.  

 

d. Hasil Evaluasi 

 Evaluasi tindakan dalam pembelajaran membaca permulaan dengan 

menerapkan permainan tradisional sesuai dengan rencana yang ada pada 

silabus dan rencana pembelajaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah 

dilakukan dengan menggunakan tes menunjukkan hasil seperti terlihat 

dalam tabel berikut: 

Tabel 2  hasil siklus 1 

HASIL TES SIKLUS I NO NAMA KEMAMPUAN 

AWAL I II III 

Rata 

Rata 

1 AS 60 65 70 75 70 

2 Sptn 50 60 65 70 70 

3 DBS 60 60 65 60 60 

4 DS 60 65 60 70 65 

e. Refleksi tindakan siklus 1 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran membaca permulaan dengan 

menerapkan permainan tradisional pada siklus I ini telah sesuai dengan 

perencanaan dan dapat berjalan dengan baik. Kelancaran pada siklus I ini 

tidak terlepas dari komitmen antara guru kelas, guru kolabor dan siswa 

sendiri yang sebelumnya sudah mengadakan kesepakatan bahwa di kelas 

ini akan digunakan untuk penelitian. 
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Pelaksanaan pengajaran  membaca permulaan dengan permainan 

tradisional pada  siklus I ini belumlah memperoleh hasil yang maksimal 

karena ada berbagai kendala yang harus dihadapi. Pertama keragaman 

kemampuan siswa yang heterogen sehingga guru dalam menerangkan dan 

menjelaskan pada siswa secara individual. Hal ini selain kurang efektif dan 

efisien, juga berpengaruh pada konsentrasi siswa yang lain saat 

mengerjakan tugas dari guru. Siswa tunagrahita ringan belum memberikan 

hasil yang memuaskan, hal ini dikarenakan motivasi siswa masih 

rendah.dan aktivitas siswa belum maksimal. 

Berdasarkan tabel hasil siklus I menunjukkan ada tiga anak yang tuntas 

yaitu AS, Sptn, dan DS dengan nilai 70 dua anak dan 65 satu anak, 

sedangkan satu belum tuntas yaitu DBS. 

 

3. Pelaksanaan Tindakan siklus ke II 

a. Deskripsi rencana tindakan siklus II 

 Berdasarkan hasil refleksi pada tindakan I maka kegiatan 

selanjutnya adalah membuat rencana tindakan II. Proses pembelajaran pada 

tindakan II ini pada dasarnya adalah sama dengan proses pada tindakan yang 

I. Pada tindakan II ini ada beberapa perubahan atau perlakuan yang 

ditingkatkan pada subyek. Perubahan ini dilakukan atas dasar masukan dari 

pengamatan yang telah dilakukan pada tindakan I. Perubahan ini 

dimaksudkan  subyek dalam mengikuti pelajaran akan memiliki motivasi 

dan aktivitas yang meningkat dalam kegiatan proses belajar mengajar 

dengan permainan tradisional. 

 

b. Deskripsi pelaksanaan Penelitian Tindakan II. 

Pada tindakan siklus II dilaksanakan selama tiga kali pertemuan. 

Pertemuan yang pertama dilaksanakan pada minggu 2 Bulan Juni 2009. Di 

awal pembelajaran guru menyiapkan kelas, kemudian guru membuka 

pelajaran dan mengkondisikan kelas agar siswa siap menerima pelajaran.. 
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Guru memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan permainan tradisional 

dan caranya masih sama dengan tindakan yang I.. 

 Pada pertemuan kedua tindakan siklus II dilanjutkan pada 

minggu ke 3 Bulan Juni 2009, kegiatan dimulai dengan terlebih dahulu 

guru menyiapkan siswa agar tertib karena pembelajaran ini, dilaksanakan 

sesudah jam istirahat sehingga siswa ada yang masih membawa jajanan, 

ada yang bercanda dan ada yang masih main-main. Setelah selesai 

menyiapkan kelas dan mengaturnya sesuai dengan rencana yang telah 

dibuat, guru baru masuk untuk menjelaskan maksud pada pertemuan kali 

ini. Guru masih memberikan penjelasan mengenai permainan tradisional 

seperti pada pertemuan sebelumnya. Guru memberi tugas pada siswa 

membaca kata dan kalimat sederhana yang sudah disiapkan oleh guru. 

Pada akhir kegiatan guru menjelaskan sebentar tentang materi yang sesuai 

dan menutup pelajaran dengan memberikan salam. 

Pertemuan ketiga pada tindakan siklus II dilaksanakan pada 

minggu ke 3 Bulan Juni 2009 dengan hari yang berbeda  , kegiatan 

pembelajaran dimulai dengan mengadakan apersepsi tentang materi yang 

telah disampaikan kemarin. Guru menjelaskan tentang setiap materi yang 

akan diberikan pada hari ini. Setelah guru menjelaskan dengan 

demonstrasi selanjutnya siswa melanjutkan melakukan permainan 

tradisional. Pada pertemuan kali ini guru memberikan reward pada siswa 

yang dapat  membaca dengan benar. Pada pertemuan kali ini beberapa 

siswa sudah dapat menyelesaikan tugas dengan cepat namun ada juga 

siswa yang sangat lamban dalam menyelesaikan soal-soalnya.  

 

c. Deskripsi hasil monitoring 

Monitoring dan pemantauan pada tindakan siklus II dilakukan oleh 

teman sejawat. Monitoring ini dilakukan untuk mengamati kemajuan 

kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru setelah diadakan 

masukan dan perubahan dalam perencanaan pembelajaran hasil refleksi 

tindakan I. Disamping itu juga mengamati aktivitas siswa serta kemampuan 
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dalam menangkap materi yang disampaikan. Monitoring dalam kegiatan 

terdiri dari dua aspek yaitu dari kegiatan guru dan kegiatan siswa.  

1) Monitoring kegiatan guru 

Kegiatan monitoring terhadap guru pada tindakan siklus II 

masih difokuskan pada penampilan guru, keaktifan guru, dan 

kemampuan guru dalam mengelola kelas. Hasil pengamatan diperoleh 

bahwa dalam penampilan guru  memperoleh hasil baik. Dalam setiap 

pertemuan di tindakan siklus II sudah menerapkan hasil refleksi yang 

telah dilakukan pada tindakan I, antara lain guru sudah merubah posisi 

duduk siswa, pemberian reward pada siswa dan strategi pembelajaran 

dengan pendekatan individual. Selanjutnya dalam pengelolaan belajar 

dari persiapan pengajaran sampai pada pelaksanaan pengajaran guru 

memiliki kreatifitas dan seni tersendiri dalam mengelola kelas. Adapun 

interaksi  guru dan siswa sangat baik, dimana guru selalu memberikan 

bimbingan secara satu-persatu pada siswa sesuai dengan kesulitan yang 

dialami siswa.  

2) Monitoring pada siswa 

Pemantauan pada siswa di siklus tindakan II ini monitoring 

dilakukan pada motivasi siswa, minat siswa, aktivitas siswa dan 

perhatian siswa. Motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran dengan 

menggunakan permainan tradisional, dorongan untuk mengerjakan tugas 

bagus, pembelajaran semakin kondusif, pengelolaan siswa bagus dan 

keterlibatan siswa dengan siswa yang lain meningkat 

d. Hasil Evaluasi 

 Evaluasi terhadap hasil belajar pada siklus tindakan II dalam 

pembelajaran membaca permulaan dengan permainan tradisional 

menunjukkan hasil seperti terlihat dalam tabel berikut: 

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



37 
 

Tabel 3 hasil siklus 2 

HASIL TES SIKLUS II NO NAMA Rata –rata 

Siklus I I II III 

Rata 

Rata 

1 AS 70 67 75 80 73 

2 Sptn 70 68 73 77 72 

3 DBS 60 60 65 68 63 

4 DS 65 65 68 68 67 

e. Refleksi tindakan siklus II 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan 

menggunakan alat permainan pada sikulus II ini telah sesuai dengan 

perencanaan yang disusun berdasarkan hasil refleksi pada tindakan I. Hasil 

selama pembelajaran di tindakan siklus II  dapat dikatakan ada 

peningkatan antara lain antusias siswa mengikuti pembelajaran, perhatian 

dan konsentrasi cukup baik hal ini terlihat selama kegiatan belajar 

mengajar siswa tidak banyak gojeg atau  ramai sendiri. Pengelolaan kelas 

ada peningkatan dan dapat berjalan dengan baik. Namun masih ada 

beberapa kelemahan yang muncul pada tindakan ke II, kelemahan tersebut 

adalah bahwa pada beberapa siswa dalam menerapkan masih mengalami  

kesalahan dalam membaca walaupun tidak fatal. Pelaksanaan pengajaran  

membaca permulaan dengan permainan tradisional  pada  siklus II dapat 

dikatakan  ada peningkatan hasil  belajar siswa. Berdasarkan tabel hasil 

siklus II menunjukkan tiga anak tuntas dan tetap ada peningkatan dari 

siklus I yaitu ada tiga anak yang tuntas yaitu AS nilainya 73, Sptn nilainya 

72, dan DS nilainya 67, sedangkan satu belum tuntas yaitu DBS dengan 

nilai 63. 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang permainan tradisional untuk 

meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa tunagrahita yang 

memperoleh hasil ternyata ada peningkatan prestasi belajar membaca 

permulaan siswa. Dari pelaksanaan siklus pertama dalam persiapan 

pembelajaran yang telah dilakukan guru sudah tepat yaitu dari penyusunan 

silabus ,pembuatan perencanaan dan juga pemilihan permainan tradisional 

yang disesuaikan dengan kondisi anak. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran membaca permulaan dengan 

menggunakan permainan tradisional memerlukan kreativitas dari guru 

sehingga dapat memodifikasi dalam pembelajaran. Selain itu yang sangat 

diperlukan adalah seni mengelola kelasnya, dengan menerapkan permainan 

tradisional guru dalam mengelola kelas juga bisa mengendalikan kondisi 

kelas sehingga dalam pembelajaran ini tidak terbuang waktunya untuk 

bermain. 

Meninjau dari hasil penelitian yang memperoleh peningkatan dari 

sebelum menerapkan permainan tradisional dan sesudah menerapkan 

permainan tradisional. Hasil tersebut belum menjadi pedoman bahwa 

permainan tradisional menjadi salah satu metode dalam pembelajaran 

membaca. Karena untuk keberhasilan dari suatu kegiatan khususnya prestasi 

belajar siswa ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. 

Faktor internal antara lain minat, perhatian, konsentrasi , tingkat 

kecerdasan dan kondisi kesehatan siswa. Adapun faktor dari luar yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa antara lain sarana prasarana, guru, 

lingkungan dan media pembelajaran. 

Permainan tradisional yang telah diterapkan dalam pembelajaran 

sebagai salah satu mediator dalam proses pembelajaran membaca 

permulaaan perlu ditingkatkan. Permainan dapat dipilih sesuai dengan 

kondisi dan situasi yang ada. Selain itu melalui permainan tradisional guru 

akan menciptakan suatu pembelajaran yang kreatif, edukatif dan inovatif. 
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Perbandingan siklus I dan II, ternyata yang mendapat nilai paling tinggi 

adalah AS dengan jumlah 73 yang paling rendah adalah DBS dengan jumlah 

63.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan pembelajaran membaca permulaan dengan menggunakan 

permainan tradisional dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan 

anak tunagrahita ringan kelas II SLB Bina Taruna Manisrenggo, Klaten 

.Dengan demikian hipotesis yang penulis kemukakan yaitu permainan 

tradisional dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada siswa  

kelas II tunagrahita ringan SLB - C Bina Taruna Manisrenggo, Klaten. 

 

B. Saran-Saran  

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini maka dapat diajukan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Guru 

Pada guru yang mengajar di kelas II SLB – C Bina Taruna Manisrenggo, 

Klaten yang akan datang sebaiknya tetap mengembangkan permainan 

tradisional dan tembang jawa supaya pembelajaran tidak monoton, banyak 

kreativitas sehingga anak tidak bosan mengikuti pelajaran.  

2. Siswa 

 Baik anak yang sudah mencapai ketuntasan atau belum, semua tetap diberi       

 bimbingan.  Untuk anak yang sudah  tuntas jangan puas dengan nilai yang 

 telah diraihnya,bagi anak yang belum tuntas bisa mengejar kekurangannya  

 dengan mengoptimalkan kemampuan yang masih ada.     
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