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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan dan kemajuan sesuai 

dengan perkembangan jaman yang semakin maju. Pendidikan bukan hanya 

sekedar media untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi seterusnya, namun 

pendidikan juga harus mampu merubah dan mengembangkan pola kehidupan 

yang lebih baik. Terutama bagi anak tunagrahita untuk mendapatkan pendidikan, 

sesuai dengan UU RI No. 20 Tahun 2003 dalam Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan "Bahwa setiap warga negara mempunyai hak 

yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu" dan ayat 2 yang 

menyatakan "Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 

intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus".  

Anak Tunagrahita adalah anak yang dilahirkan dengan IQ dibawah normal 

sehingga mengalami keterbatasan atau hambatan pada masalah perkembangan 

dalam bidang intelektual dan seluruh kepribadiannya, karena keterbatasan 

inteligensinya menyebabkan kemampuan dalam hal menerima pelajaran di 

sekolah tidak dapat maksimal sehingga mereka tertinggal dengan siswa yang lain 

yang memiliki kemampuan di atas rata – rata. 

Untuk mencapai tujuan pengajaran diperlukan pengembangan dalam 

komponen pengajaran antara lain pengembangan metode pengajaran, sarana dan 

prasarana serta alat peraga dalam pengajaran. Dari berbagai komponen pengajaran 
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tersebut, alat peraga merupakan salah satu komponen yang sangat diperhatikan, 

mengingat dari karakteristik anak tunagrahita yang sulit menangkap materi yang 

sifatnya abstrak, maka dalam pengajaran dilakukan dari yang kongkrit ke yang 

abstrak. Untuk itu alat peraga sangat penting dalam pengajaran Ilmu Pengetahuan 

alam bagi anak tunagrahita. 

Salah satu mata pelajaran yang diajarkan bagi Sekolah Dasar luar Biasa 

adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, dimana mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam secara umum mempelajari tentang pengetahuan yang meliputi 

tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan kesehatan maupun peristiwa-peristiwa 

alam, kimia dan lain-lain. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar Luar Biasa perlu diteliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat, suasana belajar, sarana dan prasarana serta alat peraga. 

Maka guru harus membuat mereka tidak menjadi malas, sehingga dapat diatasi 

dengan menggunakan alat peraga yang sesuai, sehingga suasana kelas menjadi 

kondusif.  

Untuk meningkatkan minat anak tunagrahita terhadap Ilmu Pengetahuan 

Alat, maka digunakan alat peraga yang menarik perhatian anak, seperti 

dikemukakan B. Suryosubroto (1986: 76) mengatakan bahwa pendidikan dan 

pengajaran hanya berhasil baik jika anak didik mempunyai perhatian terhadap 

bahan- bahan pendidikan dan pengajaran yang disajikan kepadanya. Alat peraga 

dalam proses pembelajaran memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk 

menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Setiap proses belajar mengajar 

ditandai dengan adanya beberapa unsur antara lain tujuan, bahan, metode, alat, 

serta evaluasi. Unsur metode dan alat merupakan unsur yang tidak dapat 

dilepaskan dari unsur lainnya yang berfungsi sebagai teknik untuk mengantarkan 

bahan pelajaran agar sampai kepada tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

peranan alat bantu atau alat peraga memegang peranan penting, sebab dengan 

adanya alat peraga ini bahan pelajaran dapat dengan mudah dipahami oleh siswa.  

Alat peraga yang efektif bukan ditentukan oleh mahal atau murahnya dari 

alat peraga yang digunakan maupun frekuensi penggunaan, tetapi tergantung pada 

kesesuaian dengan pokok bahasan serta kondisi anak tunagrahita. Dalam hal ini 
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peneliti menggunakan alat peraga model dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

Alat peraga model  dipilih karena mudah dalam penggunaan serta dapat 

menciptakan suasana belajar yang bervariasi. Yang dimaksud dengan bervariasi 

yaitu dapat disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan anak tunagrahita yang 

diharapkan mampu membangkitkan kemampuan serta pemahaman berpikir anak. 

Alat peraga model  merupakan alat pelajaran yang berupa benda tiruan dari benda 

yang sebenarnya dalam bentuk kecil yang digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar. Dengan menggunakan alat peraga model, anak tunagrahita akan 

memperoleh pengalaman langsung melalui benda-benda tiruan. Dari pengalaman 

yang diperoleh itu anak akan termotivasi serta mempunyai minat atau perhatian 

terhadap pelajaraan Ilmu Pengetahuan Alam karena materi pelajaran yang 

disampaikan mudah dipahami. Dengan adanya alat peraga model anak tunagrahita 

akan tertarik untuk mempelajari Ilmu Pengetahuan Alam, karena dengan alat 

peraga model tersebut anak merasa senang untuk mengikuti pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam.  

Dalam proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Luar Biasa bagian C 

masih banyak menggunakan alat peraga gambar dalam menyampaikan materi 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam daripada menggunakan alat peraga model. 

Penggunaan alat peraga gambar oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam dianggap biasa. Hal inilah yang menyebabkan anak tuna 

grahita kurang menguasai materi dalam belajar sehingga prestasi belajarnya 

rendah   

Dengan demikian, penggunaan alat peraga model diharapkan dapat 

menjadi alat peraga yang baik dalam meningkatkan prestasi belajar bagi anak 

tunagrahita. Maka penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian dengan 

judul: "Pengaruh Penggunaan Alat Peraga Model Terhadap Peningkatan 

Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Anak Tunagrahita Kelas D4 di 

SDLB C  Kartasura Tahun Ajaran 2006/2007”. 

 

B. Identifikasi Masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka muncul berbagai 

permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:  

1. Anak tunagrahita memiliki tingkat kecerdasan rendah yang mempengaruhi 

prestasi belajar Ilmu Pengetahuan  Alam. 

2. Penggunaan alat peraga yang kurang tepat dan tidak efektif akan 

mempengaruhi prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam anak tunagrahita.  

3. Pelayanan anak tunagrahita dalam proses belajar mengajar pada tahun 

pelajaran 2006/2007 kurang disesuaikan dengan kemampuan yang ada pada 

anak menyebabkan prestasi belajarnya rendah. Penggunaan alat peraga model 

merupakan usaha yang harus dilakukan agar prestasi belajar anak meningkat 

termasuk pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Agar masalah yang dikemukakan tidak terlalu luas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu bentuk dari model 

hewan dengan ukuran kecil.  

2. Prestasi belajar dalam penelitian ini dibatasi pada hasil belajar dalam bidang 

studi Ilmu Pengetahuan Alam.  

3. Anak tunagrahita dalam penelitian ini dibatasi pada anak tunagrahita ringan di 

SDLB C Kartasura. 

 

 

D. Perumusan Masalah 

 

Di dalam setiap penelitian diperlukan adanya perumusan masalah agar 

peneliti tetap terarah, tidak menimbulkan pengertian yang menyimpang dari 

pokok permasalahan. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: "Apakah ada pengaruh penggunaan alat peraga model terhadap 
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peningkatan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam anak tunagrahita kelas D4 di 

SDLB-C Kartasura?". 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Agar setiap penelitian terarah dan dapat dipergunakan untuk 

mengembangkan serta menguji kebenaran suatu penelitian, maka dalam penelitian 

ini mempunyai tujuan: "Untuk mengetahui pengaruh penggunaan alat peraga 

model terhadap peningkatan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam anak 

tunagrahita kelas D4 di SDLB-C Kartasura". 

F. Manfaat Penelitian 

 

Beberapa hal yang dapat diambil manfaatnya dari penelitian ini, antara 

lain sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

 

a. Merupakan sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan dan ilmu           

pengetahuan pada umumnya dan Pendidikan luar Biasa pada khususnya. 

b. Sebagai bahan atau referensi bagi para peneliti – peneliti yang lain yang ingin 

mengembangkan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. 

 

2. Manfaat Praktis 

 

a.  Dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

dalam pembelajaran bagi anak tunagrahita dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajarnya.  

b. Sebagai upaya pengenalan alat peraga model bagi anak tunagrahita dapat lebih 

efektif dan efisien sehingga mendapat hasil sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 
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c. Sebagai bahan masukan akan pentingnya pengetahuan bagi anak tunagrahita 

melalui alat peraga model dapat meningkatkan prestasi belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam. 

d. Memberi sumbangan untuk penambahan wawasan dan pengetahuan tentang 

pentingnya penggunaan alat peraga yang menarik pada anak tunagrahita.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan Tentang Alat Peraga Model  

 

a. Pengertian Alat Peraga  

Dalam dunia pendidikan dikenal alat peraga sebagai alat komunikasi 

antara guru dengan siswa untuk mencegah terjadinya verbalisme. Dan pengertian 

alat peraga itu sendiri menurut Oemar Hamalik (1986: 43) adalah "Alat, metode 

atau teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan 

interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan, dan pengajaran sebagai 

alat bantu di sekolah". 

Menurut Moh Uzer Usman (2000: 31) “Alat peraga pengajaran adalah 

alat- alat yang digunakan oleh guru ketika mengajar untuk membantu memperjelas 

materi pelajaran yang disampaikannya kepada siswa untuk mencegah terjadinya 

verbalisme pada diri siswa”.   

Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa alat peraga adalah           

alat – alat  yang dipakai guru dalam kegiatan belajar mengajar sebagai alat bantu di 

sekolah untuk mencegah terjadinya verbalisme pada diri siswa dan untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

Dari adanya berbagai definisi yang ada amatlah sukar membedakan antara 

media dengan alat peraga atau alat bantu mengajar. Akan tetapi ada yang 

mempergunakan istilah keduanya saling bergantian untuk menunjukkan alat peraga 

maupun media pengajaran untuk menunjuk sesuatu yang sama. Sesuatu dikatakan 

alat peraga apabila berfungsi sebagai alat bantu, sedangkan media pengajaran 

merupakan bagian dari seluruh yang berhubungan kegiatan belajar mengajar. Hal 

ini pula dapat dikatakan bahwa alat peraga bagian dari media. Meskipun alat peraga 

sebagai alat  bantu, namun alat peraga memegang peranan penting untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa.  
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b. Pengertian Model  

Pengertian Model menurut Oemar Hamalik (1986: 152) ”Model adalah 

benda – benda pengganti yang menggantikan benda sebenarnya dalam bentuk 

sederhana, menghilangkan bagian – bagian yang kurang perlu serta menonjolkan 

bagian yang perlu”. 

Menurut Nana Sudjana (1987: 156) “Model adalah tiruan tiga dimensional 

dari beberapa objek nyata yang terlalu besar, terlalu jauh, terlalu kacil, terlalu 

mahal, terlalu jarang atau terlalu ruwet untuk dibawa ke dalam kelas dan dipelajari 

siswa dalam wujud aslinya”.  

Munurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 662), “Model adalah 

barang tiruan yang kecil dengan bentuk (rupa) persis seperti yang ditiru”. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model adalah 

barang tiruan yang kecil yang menggantikan benda sebenarnya dalam bentuk 

sederhana untuk dibawa ke dalam kelas dan dipelajari siswa dalam wujud aslinya.  

Dalam media pembelajaran tidak banyak memberikan batasan tentang 

model , hanya saja perlu ditekankan bahwa penggunaan model ini merupakan suatu 

tiruan dari binatang yang diperkecil, sebagai alat peraga dalam pembelajaran. 

Penggunaan model sangat mendukung dalam pemahaman pembelajaran anak, anak 

dapat mengenal berbagai bentuk binatang yang disajikan melalui bentuk tiruannya 

secara konkrit. Menurut Edgar Dale, yang dikutip oleh Dientje Borman Rumampuk 

(1988:  25), pengalaman belajar siswa dari yang bersifat konkrit sampai pada yang 

bersifat abstrak. Semakin anak melibatkan indra yang dimiliki untuk mengenal 

benda disekitarnya, maka akan semakin mempermudah dalam pembelajaran. 

Jadi secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa alat peraga model  

yaitu suatu benda atau alat yang digunakan berupa model yang ditirukan berupa 

hewan dalam bentuk kecil dan digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar 

agar materi pelajaran yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh siswa. 

1)  Penggunaan Model 

Menurut Oemar Hamalik (1986: 155) penggunaan alat peraga dalam kelas 

hendaknya disesuaikan dengan program mengajar. Pada umumnya saran- saran di 

bawah ini dapat menjadikan pengajaran menjadi lebih efektif, antara lain: 
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a)  Bentuk dan besarnya model perlu diperhatikan agar bisa dilihat oleh kelas. 

Model yang lebih besar dapat dilihat oleh semua anak secara jelas, karena 

dengan diperbesarnya model yang digunakan sebagai alat peraga akan 

mempermudah indra penglihatan mengamati alat peraga tersebut. 

b) Jangan terlalu banyak memberikan penjelasan sebab biasanya para siswa 

mengkonsentrasikan perhatiannya kepada model dan bukan kepada penjelasan. 

Ketertarikan siswa terhadap alat peraga menjadi point kuat dalam memberikan 

pengajaran. Semakin media berkreasi maka akan semakin meningkatkan minat 

siswa dalam belajar. 

c) Gunakan model untuk maksud- maksud tertentu dalam pengajaran, bukan 

bertujuan untuk mengisi waktu guru dan mengurangi peranan guru dalam kelas. 

Penggunaan model hendaknya disesuaikan dengan pembelajaran yang akan 

diajarkan, misalnya saja pada suatu bidang mata pelajaran tertentu guru 

menggunakan model agar memberikan konsep konkrit kepada anak.  

d)  Usahakan para siswa sebanyak mungkin belajar dari model dengan mendorong 

mereka bertanya, diskusi, atau memberikan kritik. Interaksi antara guru dengan 

siswa dapat ditunjang adanya alat peraga. Alat peraga dengan model yang tepat 

dapat menjadikan siswa menjadi lebih antusias dalam kegitan belajar mengajar. 

e)  Model hendaknya diintegrasikan dengan alat- alat lainnya supaya pengajaran 

lebih berhasil. Integrasi alat peraga dengan alat lainnya perlu diberikan kepada 

siswa dari seorang guru agar siswa dapat lebih mengerti secara optimal. 

Keterkaitan antara satu alat peraga dengan alat peraga lainnya dapat saling 

mendukung dalam pembelajaran, misalnya adanya model hewan dapat 

diintegrasikan ekosistem alam yang dapat digambar oleh guru. 

f)  Di dalam suatu pelajaran gunakan model yang terpilih saja, jangan 

menggunakan bermacam - macam model karena bisa menyebabkan 

kebingungan pada anak- anak. Pilihan model alat peraga memang diperlukan 

oleh siswa, namun guru juga perlu memberikan batasan-batasan serta kejelian 

dalam memilih manakah alat peraga yang benar-benar efektif yang dapat 

menunjang pembelajaran.  
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g).  Kalau menggunakan beberapa model hendaknya model itu satu sama lain 

berhubungan dan menghubungkan pelajaran satu dengan pelajaran lainnya. 

Keterkaitan antara satu model dengan model lainnya akan mempengaruhi 

pemahaman siswa, karena daya ingat siswa akan lebih teringat dalam memori 

otak jika suatu alat peraga mempunyai unsur yang hampir sama dalam 

pelajaran. 

h) Baik juga digunakan model dari skala yang berbeda tetapi menunjukkan benda 

yang sama, anak akan lebih menyadari kenyataanya. Tiruan alat peraga yang 

dibuat volume atau besar yang berbeda dapat memberikan gambaran pada 

siswa, bahwa benda yang dibuat dapat berupa tiruan dengan memperkecil dari 

volume benda yang nyata. 

i)  Apabila sebuah model sudah digunakan, maka simpanlah baik- baik pada 

tempat yang aman dan bersih agar dapat digunakan dalam pengajaran yang akan 

datang atau bila diperlukan oleh guru lain. Nilai ekonomis juga perlu 

dipertimbangakan oleh seorang guru. Alat peraga yang digunakan hanya sekali 

pakai akan sangat memboroskan dari segi nilai ekonomi. Guru yang jeli serta 

mempunyai daya kreativitas yang tinggi akan mempunyai suatu solusi dimana 

guru dapat memanfaatkan alat peraga yang telah dipakai dengan 

memodifikasikannya sesuai dengan pembelajaran yang akan digunakan.   

 
2) Jenis Model 

 Menurut Oemar Hamalik (1986: 153) model terbagi menjadi 3 jenis 

yaitu: 

a) Solid Model 

    Yaitu model yang menunjukkan bagian luar dari model tersebut. 

b) Cross- Section Model 

    Yaitu model yang menampakkan struktur bagian dalam dari model  tersebut. 

c) Working Model 

    Yaitu model yang mendemontrasikan fungsi atau proses- proses. 

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan solid model yaitu 

model yang menunjukkan bagian luar dari model tersebut, dimana model yang 

digunakan adalah hewan dalam bentuk kecil. 
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c. Fungsi Alat Peraga Model 

Alat peraga model dalam mengajar memegang peranan penting sebagai 

alat bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Alat peraga  

model merupakan unsur yang tidak dapat dilepaskan dari unsur lainnya yang 

berfungsi sebagai cara atau teknik untuk mengantarkan bahan pelajaran agar sampai 

pada tujuan. Dalam proses belajar mengajar alat peraga model digunakan dengan 

tujuan  membantu guru agar proses belajar siswa lebih efektif dan efisien. 

Nana Sudjana (1987: 27), mengemukakan bahwa fungsi alat peraga model  

dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut: 

1) Penggunaan alat peraga dalam proses belajar mengajar mempunyai    
fungsi sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar yang 
efektif 

2)  Penggunaan alat peraga merupakan bagian integral dari keseluruhan 
situasi  belajar. 

3)  Alat peraga dalam pengajaran penggunaanya integral dengan tujuan 
dan isi  pelajaran. 

4)  Penggunaan alat peraga dalam pengajaran lebih diutamakan untuk 
mempercepat   proses belajar mengajar dalam membantu siswa dalam 
menangkap pengertian yang diberikan guru.  

 
Menurut Moh. Uzer Usman (2001: 31) fungsi alat peraga pelajaran adalah 

sebagai berikut:  

1)    Memperbesar perhatian siswa. 
2)    Membuat pelajaran lebih menetap atau tidak mudah dilupakan siswa. 
3)  Meletakkan dasar-dasar pemikiran kongkrit, oleh sebab itu     

dapat menghilangkan verbalisme (tahu istilah tidak tahu arti)  
4)    Menumbuhkan pikiran yang teratur dan kontinyu 
5) Memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menumbuhkan    

kegiatan berusaha sendiri dikalangan para siswa. 
6) Membantu tumbuhnya pengertian dan membantu pengembangan dan 

kemampuan bahasa. 
7) Sangat menarik minat siswa dalam belajar. 
8) Mendorong anak untuk bertanya dan berdiskusi karena ia ingin 

dengan banyak perkataan, tetapi dengan memperlihatkan suatu 
gambar, benda yang sebenarnya, atau alat lain.  
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi alat peraga 

model dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut: 

1)  Alat peraga model sebagai alat bantu untuk mewujudkan minat siswa 

dalam situasi belajar mengajar yang efektif. 

2)  Alat peraga model merupakan bagian integral dari keseluruhan situasi 

belajar. 

3) Alat peraga model sebagai bagian integral dengan tujuan dan isi   

pelajaran. 

4)  Alat peraga model untuk melengkapi proses belajar mengajar supaya 

lebih menarik perhatian siswa. 

5)  Alat peraga model diutamakan untuk mempercepat proses belajar 

mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang 

diberikan guru. 

6)  Alat peraga model dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi 

mutu proses belajar mengajar. 

 

d. Prinsip Penggunaan Alat Peraga Model 

Kenneth H. Hoover dalam Moh. Uzer Usman (2001: 32) memberikan 

beberapa prinsip tentang penggunaan alat peraga model  sebagai berikut: 

1)   Tidak ada alat yang dianggap paling baik. 
2)  Alat – alat tertentu lebih tepat daripada yang lain berdasarkan jenis 

pengertian atau dalam hubungannya dengan tujuan. 
3)  Audio-Visual dan sumber – sumber yang  digunakan merupakan 

bagian integral dari pengajaran. 
4)  Perlu diadakan persiapan yang seksama oleh guru dan siswa mengenai 

alat audio-visual. 
5)  Siswa menyadari tujuan alat audio- visual dan merespon data yang  

diberikan. 
7)   Alat audiovisual dan sumber- sumber yang digunakan untuk 

menambah kemampuan komunikasi kemungkinan belajar lebih leluasa 
karena adanya hubungan- hubungan.  
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Menurut Nana Sudjana (1987: 104) mengemukakan bahwa prinsip 

penggunaan alat peraga model adalah: 

1) Menentukan jenis alat peraga dengan tepat, artinya sebaiknya guru 
memilih terlebih dahulu alat peraga manakah yang sesuai dengan 
tujuan dan bahan pelajaran yang hendak diajarkan. 

2)  Menetapkan atau memperhitungkan subyek dengan tepat, artinya perlu 
memperhitungkan apakah penggunaan alat peraga itu sesuai dengan 
tingkat kematangan atau kemampuan anak didik. 

3) Menyajikan alat peraga dengan tepat, artinya teknik dan metode 
penggunaan alat peraga dalam pengajaran haruslah disesuaikan 
dengan tujuan, bahan metode, waktu, dan sarana yang ada. 

4)  Menempatkan atau memperlihatkan alat peraga pada waktu, tempat, 
dan situasi yang tepat. Artinya, kapan dan dalam situasi yang mana 
pada waktu mengajar alat peraga digunakan. Tentu tidak setiap saat 
atau selama proses mengajar terus- menerus memperlihatkan atau 
memperjelas sesuatu dengan alat peraga. 

 
Berdasarkan kedua pendapat di atas maka prinsip penggunaan alat peraga 

model adalah sebagai berikut: 

1)  Tidak ada alat yang dianggap paling tepat. 

2)  Penggunaan alat peraga model sesuai dengan tingkat kematangan atau 

kemampuan anak didik. 

3) Menyajikan alat peraga model  dengan tepat sesuai tujuan, bahan 

metode, waktu, dan sarana yang ada. 

 

e.  Macam-macam Alat Peraga Model 

Menurut S. Nasution (1982: 103) jenis – jenis alat peraga model antara 

lain: 

1)  Pengalaman Langsung 
2)  Pengalaman yang diatur 
3)  Dramatisasi 
4)  Demontrasi 
5)  Karyawisata (fieldtrip) 
6)  Pameran 
7)  Televisi 
8)  Film 
9)  Gambar 
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Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1)  Pengalaman Langsung 

                 Disini anak disuruh mengalami, berbuat sendiri, dan mengolah, 

merenungkan apa yang dikerjakan serta mengekspresikannya dalam bahasa atau 

lambang – lambang. 

2)  Pengalaman yang diatur 

     Kalau keadaan realitas terlalu kompleks, terlampau besar, terlampau kecil 

atau tidak ada di tempat maka realitas itu dapat diubah dalam bentuk yang jelas dan 

mudah dipahami, yakni berupa model, misalnya kapal diperkecil, serangga 

diperbesar. 

3)  Dramatisasi 

     Dramatisasi adalah metode mengajar melalui kegiatan – kegiatan 

ekspresi. Melalui metode ini siswa melihat gambaran yang sebenarnya, keadaan dan 

cara bekerja benda – benda atau orang – orang dalam proses yang nyata atau siswa 

disuruh berperan dalam rangkaian cerita yang sederhana sedangkan guru 

mengarahkan dan membimbing agar murid dapat melakukan peran sesuai dengan 

tema cerita. Ke dalam golongan ini termasuk sandiwara, sosiodrama, pantomine. 

4)  Demontrasi 

     Demontrasi adalah metode mengajar yang juga melalui kegiatan – 

kegiatan ekspresi. Biasanya dilakukan dengan menggunakan alat – alat pembantu 

atau lebih banyak memperagakan sesuatu. Dalam demontrasi guru memperlihatkan 

atau mempertunjukkan tentang bagaimana cara bekerjanya suatu barang atau 

bagaimana membuat suatu benda, misalnya membuat es, sesudah guru 

memperagakan kemudian siswa disuruh mencoba sendiri. 

5)  Karyawisata (fieldtrip) 

     Karyawisata disini bukan piknik melainkan memindahkan kelas untuk 

sementara ke luar. Disini siswa bersama guru melakukan peninjauan terhadap suatu 

obyek bersejarah atau obyek yang dianggap penting. Dalam suasana seperti itu 

penjelasan – penjelasan dari guru tentang sesuatu yang dilihat akan lama berkesan 

bagi siswa. Dengan karyawisata kita menggunakan sumber – sumber dari 

lingkungan dan mempererat hubungan antara sekolah dan lingkungan masyarakat. 

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



  15 

Dari sudut didaktis karyawisata banyak mempunyai kebaikan, seperti 

membangkitkan minat, aktivitas, dan sebagainya. 

6)  Pameran 

     Pameran adalah suatu susunan alat – alat, benda- benda untuk 

menjelaskan suatu cerita. Karena itu biasanya direncanakan dengan baik, dan benda 

– benda yang dipamerkan itu adalah hasil karya anak sendiri. Pameran bertujuan 

memperkenalkan hasil pekerjaan siswa kepada masyarakat, serta untuk 

mempertunjukkan kemajuan anak dalam kegiatan – kegiatan di sekolah. Manfaat 

pemeran antara lain memusatkan minat dan perhatian, memperjelas ide – ide yang 

abstrak dengan jalan menghubungkan dengan benda yang konkrit, mendorong 

ekspresi. 

7)  Televisi 

     Televisi adalah suatu perlengkapan elektronis, bahwa pada dasarnya 

sama dengan gambar hidup yang meliputi gambar dan suara. Televisi memberikan 

kejadian – kejadian yang sebenarnya pada waktu sesuatu peristiwa terjadi. 

   Manfaat televisi antara lain: 

a) Televisi bersifat langsung dan nyata, dapat menyajikan peristiwa yang 

sebenarnya pada waktu terjadinya. 

b) Televisi memperluas tinjauan kelas, melintasi berbagai daerah dan mungkin 

juga berbagai negara. 

c) Televisi dapat menciptakan kembali semua peristiwa masa lampau, baik melalui 

film atau drama atau sebagainya. 

d) Televisi dapat mempertunjukkan banyak hal dan banyak segi yang beraneka 

ragam. 

e) Banyak mempergunakan sumber – sumber masyarakat.  

f) Televisi menarik minat, baik terhadap anak maupun terhadap orang dewasa. 

8)  Film/ gambar hidup 

           Dalam film atau biasa disebut gambar hidup, para siswa melihat dan 

mendengar pengalaman – pengalaman yang direkam, drama, dan cerita – cerita 

rekreasi dan episode tentang masa lampau. Gambar hidup adalah perkembangan 

daripada gambar biasa. Pada sebuah film tiap gambar disebut suatu frame. Film itu 
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diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis, dan pada layar terlihat 

gambar yang hidup. 

       Nilai gambar hidup bagi pendidikan antara lain: 

a) Gambar hidup adalah media yang baik guna memperlengkapi pengalaman - 

pengalaman dasar bagi kelas untuk membaca, diskusi, kontruksi dan kegiatan 

belajar lainnya. 

b) Gambar hidup memberikan penyajian yang lebih baik tak terikat pada abilitet 

intelektual. 

c) Mengandung banyak keuntungan di tinjau dari segi pendidikan, antara lain 

mengikat perhatian anak- anak, dan terjadi berbagai assosiasi dalam jiwanya. 

d) Gambar hidup mengatasi pembatasan – pembatasan dalam jarak dan waktu. 

e) Gambar hidup mempertunjukkan suatu subyek dengan perbuatan.    

9)   Gambar 

             Gambar segala sesuatu yang dapat diwujudkan secara visual dalam 2 

dimensi sebagai curahan perasaan atau pikiran. Hampir semua gambar mempunyai 

arti, uraian, dan taksiran tersendiri. Gambar mendekati kenyataan atau obyek yang 

sebenarnya jadi berlainan dengan diagram atau peta yang lebih bersifat abstrak. 

                Nilai gambar dalam pendidikan antara lain: 

a) Gambar bersifat kongkrit. 

b) Gambar mengatasi batas waktu dan ruang. 

c) Gambar membangkitkan minat untuk sesuatu yang baru yang akan dipelajari. 

d) Gambar dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu masalah, karena itu 

bernilai terhadap semua pelajaran di sekolah. 

e) Gambar mudah didapat dan murah. 

f) Gambar mudah digunakan, baik untuk perseorangan maupun untuk kelompok 

siswa. 
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2. Tinjauan Tentang Prestasi Belajar IPA 

 

a. Pengertian Prestasi Belajar  

Di dalam setiap aktivitas kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas 

dari proses belajar. Terjadinya belajar manusia, berlangsung selama masih hidup.  

Menurut Sutratinah Tirtonegoro (1984: 64), mengemukakan bahwa: 

"Prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan 

dalam bentuk simbol huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang 

sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu". 

Dalam pengertian lain, yaitu menurut Dewa Ketut Sukardi (1990: 30) 

mengemukakan bahwa: "Prestasi belajar adalah suatu hasil maksimal yang 

diperoleh seseorang dalam usahanya dalam rangka mengaktualisasikan dan 

mempotensikan diri lewat belajar".  

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar adalah suatu hasil yang diperoleh seseorang dari usaha kegiatan belajar 

dalam rangka mengaktualisasikan dan mempotensikan dirinya yang dinyatakan 

dalam bentuk angka, huruf, simbol  atau kalimat dalam periode tertentu. 

 

b. Pengertian IPA  

Menurut Srini M. Iskandar (2002: 2) pengertian IPA adalah: "IPA" 

merupakan singkatan kata "Ilmu Pengetahuan Alam" kata-kata "Ilmu Pengetahuan 

Alam" merupakan terjemahan dari kata-kata Bahasa Inggris Natural Science secara 

singkat disebut "Science". Natural artinya alamiah, berhubungan dengan alam atau 

bersangkut paut dengan alam. Science artinya ilmu pengetahuan. Jadi, Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) atau science itu secara harafiah dapat disebutkan sebagai 

ilmu tentang alam ini. Ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

alam".  

Webster's dalam New Collegiate Dictionary, dikutip dari Srini M. 

Iskandar (2002: 2)  menyatakan : "Natural science is knowledge concerned with the 

physical world and it's phenomena". Artinya ilmu pengetahuan alam adalah 

pengetahuan tentang alam dan gejala-gejalanya.  
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Menurut Nash dalam bukunya Hendro Darmodjo, Jenny R.E Kaligis 

(1991: 3) mengemukakan bahwa “Ilmu Pengetahuan Alam merupakan suatu cara 

atau metode untuk mengamati alam dunia ini bersifat analitis, lengkap, cermat, serta 

menghubungkan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain sehingga 

keseluruhannya membentuk suatu perspektif yang baru tentang obyek yang diamati 

itu. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa IPA merupakan 

ilmu yang mempelajari tentang alam melalui metode pengamatan yang bersifat 

analitis, lengkap, cermat yang membentuk perspektif yang baru tentang objek yang 

diamati. 

  

c. Pengertian Prestasi Belajar IPA  

Setelah memahami pengertian prestasi belajar dan pengertian IPA, maka 

dapat dipadukan bahwa prestasi belajar IPA adalah suatu hasil yang diperoleh 

seseorang dari usaha kegiatan belajar dalam rangka mengaktualisasikan diri dalam 

bentuk angka, huruf, symbol atau kalimat melalui pembelajaran tentang alam 

dengan metode pengamatan yang bersifat analitis, serta lengkap sehingga 

membentuk perspektif yang baru pada objek yang diamati. 

 

d.  Fungsi Prestasi Belajar  

Menurut Cronbach yang dikutip Zaenal Arifin (1990: 4), fungsi dari prestasi 

belajar sebagai berikut :  

1) Untuk keperluan diagnostik  
2) Untuk keperluan bimbingan dan penyuluhan  
3) Untuk keperluan seleksi  
4) Sebagai umpan balik bagi pendidik dalam mengajar  
5) Untuk memperluas kesempatan atau penjurusan  
6) Untuk menentukan kurikulum  
7) Untuk menentukan kebijakan sekolahan  
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Sedangkan menurut Zaenal Arifin (1990: 3) bahwa prestasi belajar 

berfungsi:  

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan 
yang telah dikuasai anak didik 

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu  
3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan  
4) Prestasi belajar sebagai data indikator intern dan ekstern dari suatu 

instruksi pendidikan  
5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator terhadap daya serap 

(kecerdasan) anak didik  
Maka dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar berfungsi sebagai untuk 

keperluan bimbingan dan penyuluhan, untuk menentukan kurikulum,untuk 

menentukan kebijakan sekolah dan dijadikan indikator terhadap daya serap 

(kecerdasan) anak didik.  

 

e.  Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar  

Kemampuan seorang anak dalam melakukan kegiatan belajar sudah 

berlainan dan prestasi belajar yang diperolehnya mengalami perbedaan pula. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar anak antara lain menurut  Abu 

Ahmadi dan Widodo Supriyono (1991: 130) adalah: 

1) Faktor Internal  
a) Jasmaniah (phisykologis) baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh dari    lingkungan, yang termasuk dalam faktor ini adalah: 
penglihatan, pendengaran, struktur tubuh dan sebagainya. 

b)Psikologis baik yang bersifat bawaan 
(1) Faktor Intelektif yaitu: 
(a) Faktor Potensial antara lain kecerdasan, bakat. 
(b) Faktor kecakapan antara lain prestasi yang pernah dimiiki. 

(2) Faktor Non Intelektif yaitu unsur – unsur kegiatan tertentu seperti 
sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi dan 
penyesuaian diri. 
(3) Faktor Kematangan Fisik maupun Psikis 

2) Faktor Eksternal 
a) Faktor Lingkungan Sosial, yang terdiri dari: 

(1) Lingkungan keluarga 
(2) Lingkungan sekolah 
(3) Lingkungan masyarakat 
(4) Lingkungan keluarga 

b) Faktor budaya, yang terdiri dari: 
(1) Adat istiadat 
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(2) Ilmu pengetahuan 
(3) Teknologi 
(4) Kesehatan 

c) Faktor Fisik, yang terdiri dari 
(1) Fasilitas rumah 
(2) Belajar 
(3) Iklim 

d) Faktor Lingkungan Spritual / keagamaan.  
 

Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata (1993: 249) faktor-faktor prestasi 
belajar dipengaruhi:  

1) Faktor yang berasal dari luar pelajar, meliputi:  
a) Faktor sosial (manusia atau sesama manusia)  
b) Faktor non sosial (keadaan, keadaan cuaca, keadaan waktu, keadaan    

tempat, keadaan sarana, dan prasarana belajar).  
2) Faktor yang berasal dari dalam diri pelajar, meliputi:  

a) Faktor fisiologis seperti: keadaan atau kondisi jasmani pada   
umumnya keadaan disfungsi panca indra 

b) Faktor psikologis seperti: adanya sifat ingin tahu, adanya kreatifitas, 
dan keinginan untuk maju, mendapat simpati orang tua, guru, teman-
temannya, keinginan mendapat rasa aman bila menguasai pelajaran 
dan adanya ganjaran atau hukuman.  

 
Secara garis besar, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar anak dapat 

digolongkan atas dua bagian antara lain:  

1) Faktor internal (yang berasal dari dalam siswa)  

a) Kondisi fisik  

 Kondisi fisik sangat mempengaruhi prestasi belajar, karena dengan kondisi 

anak yang sehat maka akan menciptakan daya konsentrasi yang maksimal sehingga 

dapat meningkatkan prestasi belajar. 

b) Kondisi psikologis  

       Kondisi psikologis dapat mempengaruhi prestasi belajar anak karena 

dengan sikap, minat, motivasi anak terhadap suatu pelajaran, karena bila anak 

mempunyai perhatian terhadap suatu pelajaran maka prestasi belajar anak dapat 

meningkat.  

c) Kematangan fisik dan psikis 

 Kematangan fisik dan psikis dapat mempengaruhi prestasi belajar anak, 

karena dapat menjadikan anak menjadi bersikap dewasa sehingga anak dapat 

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



  21 

menentukan mana perbuatan yang harus dilakukan sehingga dalam hal ini dapat 

mendorong anak untuk berprestasi. 

2) Faktor eksternal (yang berasal dari luar siswa) meliputi:  

a) Faktor keluarga  

    Faktor keluarga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan 

perkembangan anak khususnya dalam prestasi belajar. Di lingkungan keluarga yang 

mempunyai peranan penting adalah orang tua. Orang tua harus mempunyai 

perhatian terhadap anak dalam hal belajar anak, sehingga prestasi belajar anak dapat 

ditingkatkan dengan maksimal. 

b) Faktor sekolah  

       Faktor sekolah adalah faktor yang utama dalam meningkatkan prestasi 

belajar anak. Di sekolah anak dituntut aktif disetiap kegiatan belajar mengajar. Di 

lingkungan sekolah yang berperan penting adalah guru, guru harus memberikan 

dorongan agar anak dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Dalam meningkatkan 

prestasi belajarnya anak tidak hanya mempelajari satu mata pelajaran saja 

melainkan mempelajari beberapa pelajaran dimana salah satunya mata pelajaran 

IPA dibutuhkan alat peraga model dalam meningkatkan prestasi belajar anak 

c) Faktor masyarakat  

             Faktor masyarakat juga memegang peranan penting dalam meningkatkan 

prestasi belajar. Yang memegang peranan penting dalam masyarakat adalah 

pergaulan anak sehari – hari, anak dapat beradaptasi dengan teman sebayanya guna 

mengembangkan daya kreatifitasnya yang sekaligus dapat meningkatkan prestasi 

belajar. 

 

f. Fungsi Pelajaran IPA 

Berdasarkan Pedoman Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar (1999: 2), fungsi 

pelajaran IPA adalah 

1) Memberikan pengetahuan tentang pelbagai jenis dan perangai 

lingkungan alam dan lingkungan buatan dalam kaitannya dengan 

pemanfaatannya bagi kehidupan sehari – hari. 
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      Berbagai masalah yang dapat diperoleh dari lingkungan buatan misalnya 

pada lingkungan rumah. Gejala – gejala IPA yang dapat dipelajari dari lingkungan 

rumah misalnya: deterjen, pelarut lemak seperti sabun, gas, penyemprot nyamuk, 

dan berbagai makanan. Lingkungan alam merupakan lingkungan alamiah yang 

terjadi secara alam. Yang paling penting dalam hal ini ialah mengenal berbagai 

komponen yang membangun alam itu sehingga siswa memiliki prinsip – prinsip 

bertindak terhadap alam agar lingkungan dapat tetap memberikan dukungan hidup 

manusia yang memadai. 

2) Mengembangkan ketrampilan proses. 

      Ketrampilan proses ialah ketrampilan fisik maupun mental yang 

diperlukan untuk memperoleh pengetahuan di bidang IPA maupun untuk 

pengembangannya. Dengan ketrampilan ini diharapkan siswa akan dapat 

mengembangkan pengetahuaanya sesuai dengan karakter IPA.  

3) Mengembangkan wawasan, sikap dan nilai – nilai yang berguna bagi 

siswa untuk meningkatkan kualitas kehidupan sehari – hari. 

      Memperluas pandangan (wawasan) terhadap alam secara benar sesuai 

dengan sifat alamnya, misalnya pohon yang besar mempunyai sifat yang sama 

dengan pohon – pohon lainnya yang sering kita tebang. Sikap peduli terhadap 

lingkungan , tanggap terhadap perubahan lingkungan, sikap objektif dan terbuka 

merupakan tugas pengajaran IPA untuk dikembangkannya. Nilai – nilai yang dapat 

dikembangkan melalui pengajaran IPA misalnya rasa cinta lingkungan, rasa cinta 

terhadap sesama makhluk hidup, menghormati hak asasi manusia dan sebagainya. 

4) Mengembangkan kesadaran tentang adanya hubungan  keterkaitan yang 

saling mempengaruhi antara kemauan IPA dan teknologi dengan 

keadaan lingkungan dan pemanfaatanya bagi kehidupan sehari – hari. 

     Kesadaran akan keterkaitan antara kemajuan IPA dengan teknologi hanya 

akan dikenal jika pengajaran IPA selalu disajikan dengan mengaitkannya dengan 

aplikasi IPA itu dengan kehidupan sehari – hari. Oleh karena itu sangat diharapkan 

bahwa setelah siswa memahami konsep IPA maka konsep itu dihubungkan dengan 

aplikasinya di dalam kehidupan sehari – hari, misalnya, pemuaian udara 

dihubungkan dengan pembuatan kue serabi, roti. 
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5) Mengembangkan kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK), serta ketrampilan yang berguna dalam kehidupan 

sehari – hari maupun untuk melanjutkan pendidikannya ketingkat 

pendidikan yang lebih tinggi. 

     Pengajaran IPA hendaknya dapat menjadi bekal bagi kehidupan sehari – 

hari, misalnya bagaimana memilih jenis tekstil yang sesuai dengan lingkungannya, 

bagaimana menggunakan zat – zat pembunuh nyamuk agar tidak mengganggu 

kesehatan yang menggunakannya, bagaimana menyajikan makanan yang memenuhi 

tuntutan kesehatan tubuh. 

 

3. Tinjauan Tentang Anak Tunagrahita 

 

a. Pengertian tentang Anak Tunagrahita  

Tunagrahita memiliki kelemahan dalam berpikir dan bernalar. Akibat dari 

kelemahan tersebut anak tunagrahita mempunyai kemampuan belajar dan 

beradaptasi social berada di bawah rata-rata. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 

Munzayanah (2000: 14), yaitu:  

Anak cacat mental atau anak tunagrahita adalah anak yang mengalami 

gangguan dalam perkembangan daya pikir serta seluruh kepribadiannya sehingga 

mereka tidak mampu hidup dengan kekuatan sendiri di dalam 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 (1995: 159) menyatakan bahwa ”Anak 

tunagrahita atau terbelakang mental merupakan kondisi dimana perkembangan 

kecerdasannya mengalami hambatan sehingga tidak mencapai tahap perkembangan 

yang optimal”.   

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

”Anak tunagrahita adalah mereka yang kecerdasannya jelas berada di bawah 
rata – rata. Disamping itu mereka mereka mengalami keterbelakangan dalam 
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menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mereka kurang cakap dalam 
memikirkan hal - hal yang abstrak, yan 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” 
 
Jadi dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa anak 

tunagrahita adalah kondisi anak dimana perkembangan kecerdasannya mengalami 

hambatan sehingga terdapat ketidakmampuan dalam bidang intelektual, kemauan, 

rasa, penyesuaian diri dengan lingkungan, kurang cakap dalam memikirkan hal – 

hal yang abstrak sehingga mereka tidak mampu hidup dengan kekuatan sendiri  di 

dalam masyarakat meskipun dengan cara yang sederhana. 

 

b. Klasifikasi Anak Tunagrahita  

Munzayanah (2000: 20) mengklasifikasikan anak tunagrahita menjadi 6 

macam yaitu: 

1) Klasifikasi menurut derajad kecacatannya 
2) Klasifikasi menurut ekologinya 
3) Klasifikasi menurut tipe klinis 
4) Klasifikasi menurut tujuan pendidikan 
5) Klasifikasi dari “The American Psychratric” 
6)   Klasifikasi menurut “American Association on Mental Deficienty” 

atas dasar tinjauan medik 
 

      Adapun pengklasifikasiannya adalah sebagai berikut: 

     1) Klasifikasi menurut derajad kecacatannya, antara lain: 

a) Idiot     : IQ 0 – 25 

b) Imbisil    : IQ 25 – 50 

c) Debil      : IQ 50 – 70 

     2) Klasifikasi menurut ekologinya, antara lain: 

a) Anak tunagrahita karena keturunan 

b) Anak tunagrahita karena gangguan fisik 
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c) Anak tunagrahita karena kerusakan otak 

    3) Klasifikasi menurut tipe klinis, antara lain: 

a) Cretinisme 

b) Mongoloid 

c) Microcephalis 

d) Hidrocephalis 

e) Cerebral palsy 

    4) Klasifikasi menurut tujuan pendidikan, antara lain: 

a) Anak mampu rawat 

b) Anak mampu latih 

c) Anak mampu didik 

   5) Klasifikasi dari “The Amarican Phychratric Association”, antara lain: 

a) Mild deficiency 

b) Modere deficiency 

c) Severe deficienty 

  6) Klasifikasi menurut “American Association on Mental Deficiency” atas 

dasar tinjauan medik, antara lain: 

a) Penyakit karena infeksi 

b) Penyakit karena intoksitasi 

c) Penyakit akibat trauma atau sebab fisik 

d) Penyakit karena gangguan metabolisme 

e) Penyakit akibat pengaruh prenatal yang tidak diketahui. 

Sedangkan menurut Moh. Amin dalam buku ortopedagogik anak tunagrahita 

(1995: 22-29) dapat dibedakan menjadi 4 yaitu: (1) klasifikasi menurut American 

Association on Mental Deficiency (AAMD) dan PP No. 72 Tahun 1991, (2) 

Klasifikasi menurut tingkatan IQ, (3) Klasifikasi menurut tipe klinis, (4) Klaisifikasi 

menurut Leo Kanner.  

Klasifikasi menurut American Association on Mental Deficiency dan PP No. 

72 Tahun 1991. Anak tunagrahita dapat diklasifikasi menjadi (1) Tunagrahita 

Ringan, (2) Tunagrahita sedang, dan (3) Tunagrahita berat dan sangat berat.  
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Tunagrahita ringan adalah mereka yang memiliki kecerdasan dan adaptasi 

sosialnya terhambat, namun mereka mempunyai kemampuan untuk berkembang 

dalam bidang pelajaran akademik, penyesuaian sosial, dan kemampuan bekerja. 

Dalam mata pelajaran akademik mereka pada umumnya mampu mengikuti mata 

pelajaran tingkat sekolah lanjutan, baik SLTPLB., SMLB, maupun di sekolah biasa 

dengan program khusus sesuai dengan berat ringannya ketunagrahitaan yang 

disandangnya. Dalam penyesuaian sosial mereka dapat bergaul, dapat 

menyesuaikan diri dalam alam lingkungan sosial. Dalam kemampuan bekerja, 

mereka dapat melakukan pekerjaan yang sederhana. 

Tunagrahita sedang adalah mereka yang memiliki kemampuan intelektual 

umum dan adaptasi perilaku di bawah tunagrahita ringan. Mereka dapat belajar 

ketrampilan di sekolah, mampu memperoleh ketrampilan mengurus diri, dapat 

mengadakan adaptasi sosial di rumah dan di lingkungannya, dapat belajar 

ketrampilan akademis. 

Tunagrahita berat dan sangat berat adalah anak yang tergolong dalam 

kelompok ini pada umumnya hampir tidak memiliki kemampuan untuk dilatih 

mengurus diri sendiri, melakukan sosialiasasi dan bekerja. Sepanjang hidupnya 

mereka akan selalu tergantung bantuan dan perawatan orang lain. 

Klasifikasi menurut tingkatan IQ, berdasarkan ukuran tingkat intelegensinya 

Grosman (1983) dengan menggunakan sistem skala Binet membagi 

Ketunagrahitaan dalam klasifikasi sebagai berikut: (a) Mild Mental Retardation = 

IQ 50-55 Aporox to 70, (b) Moderate Mental Retardation = IQ 35-40 to 50-55; (c) 

Severe Mental Retardation = IQ 20-25 to 35-40, (d) Profound Mental Retardation = 

IQ Below or 25, (e) Unspecified.  

Klasifikasi menurut tipe khusus, ada anak tunagrahita disamping tunagrahita 

juga memiliki kelainan-kelainan jasmaniah. Tipe-tipe ini dikenal dengan tipe klinis, 

di antaranya: (a) Down syndrome (mongoloid), (b) Kretin (cebol), (c) Hydrocephal, 

(d) Microcephal, Macrocephal, Brahicephal dan Scaphocephal.  

Klasifikasi menurut Leo Kanner yang membedakan anak tunagrahita atas 

tiga golongan yaitu: (a) Absolute mentally retarded (tunagrahita absolut), (b) 
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Relative mentally retarded (Tunagrahita Relatif), dan (c) Psvido mentally retarded 

(tunagrahita semu).  

Dalam hal ini penulis meneliti anak tunagrahita yang tergolong ringan 

karena anak tunagrahita ringan ini masih dapat dididik dan dilatih sehingga dalam 

penelitian ini menggunakan alat peraga model dimana anak tunagrahita ringan dapat 

menerapkan alat peraga model dengan baik. 

 

c.  Karakteristik Anak Tunagrahita  

Karakteristik anak tunagrahita yang nampak sering terjadi pada anak 

tunagrahita menurut Munzayanah (2000: 24a) adalah:  

1) Mengalami kelainan atau kelambatan dalam bicara sehingga sulit 
untuk diajak berkomunikasi  

2) Mengalami gangguan dalam sosialisasi  
3) Mempunyai kemampuan yang terbatas di bidang intelektual, sehingga 

hanya mampu didik untuk membaca, menulis dan menghitung pada 
batas-batas tertentu bagi tunagrahita yang tergolong ringan 

4) Dapat dilatih untuk ketrampilan-ketrampilan yang ringan.  
 

Karakteristik anak tunagrahita menurut Rochman Nata Widjaya Zainal 

Alimin (1996: 142) membagi lima karakteristik yang menjadi umum yaitu:  

1). Lambat dalam memberikan reaksi. Anak tunagrahita memerlukan waktu 
yang  

      lama dalam memberikan reaksi terhadap situasi yang baru, memahami 
pengertian yang baru dikenalnya. Mereka memberikan reaksi terbaiknya 
jika mengikuti hal-hal yang rutin secara konsisten dialaminya dari hari 
ke hari.  

2). Rentang perhatian yang pendek. Anak tunagrahita tidak dapat 
menghadapi kegiatan dalam waktu yang lama dan tidak dapat 
menyimpan instruksi dalam ingatan dengan baik.  

3). Keterbatasan dalam kemampuan berbahasa. Anak tunagrahita 
mempunyai keterbatasan dalam penguasaan bahasa. Persamaan dan 
perbedaan harus ditunjukkan secara berulang-ulang, latihan-latihan yang 
sederhana seperti pembedaan konsep besar atau kecil, latihan 
membedakan antara pertama, kedua dan terakhir harus dilakukan 
dengan konkret, di samping itu anak tunagrahita mudah terpengaruh 
oleh pembicaraan orang lain.  

4).  Miskin dalam perkembangan. Anak tunagrahita kurang mampu untuk  
      mempertimbangkan sesuatu, membedakan antara yang baik dan yang 

buruk, yang benar dan yang salah. Hal ini disebabkan oleh kemampuan 
kecerdasan yang terbatas.  
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5).  Perkembangan kecakapan motorik yang kurang. Perkembangan jasmani 
dan motorik anak tunagrahita tidak secepat anak normal. Nampaknya 
ada korelasi tertentu antara perkembangan jasmani dan motorik dengan 
perkembangan intelektual.  

 
Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka dapat dibuat suatu 

kesimpulan, bahwa karakteristik anak tunagrahita secara umum mempunyai 

kemampuan sangat terbatas dibidang intelektual, sosialisasi, sulit diajak 

berkomunikasi, perkembangan emosinya labil, kecakapan motoriknya kurang 

sehingga mereka masih membutuhkan orang lain. 

 

d. Penyebab Anak Tunagrahita 

Menurut Yannet dalam Triman Prasadio yang dikutip oleh Munzayanah 

(2000:14) bahwa penyebab retardasi mental digolongkan menjadi dua kelompok 

yaitu:  

  1) Kelompok Biomedik meliputi;  
      a)Prenatal, dapat terjadi karena:  

     (1) Infeksi pada ibu sewaktu mengandung  
     (2) Gangguan metabolisme 
     (3) Kelainan kromosom  
     (4) Malnutrisi 

     b) Natal, antara lain berupa :  
     (1) Anoksia 
     (2) Asphysia 
     (3) Prematuritas dan postmaturitas  
     (4) Kerusakan otak 

    c) Post natal, dapat terjadi karena :  
    (1) Malnutriasi  
    (2) Infeksi meningitis dan encephalitis  
    (3) Trauma 

         2) Kelompok Sosiokultural Psikologik atau lingkungan, kelompok etiologi ini 

dipengaruhi oleh proses psikososial dalam keluarga. Dalam hal ini Davis 

mengemukakan tiga macam teori yaitu :  

            a) Teori Stimulasi, 
       Pada umumnya adalah penderita rentardasi mental yang tergolong ringan, 

disebabkan karena kekurangan rangsang atau kekurangan kesempatan dari 
keluarga. 

            b) Teori Gangguan 
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              Pada umumnya kegagalan keluarga dalam memberikan proteksi yang 
cukup  terhadap stress pada masa kanak - kanak, sehingga mengakibatkan 
gangguan pada proses mental. 

           c)  Teori Keturunan 
                Pada umumnya mengemukakan bahwa hubungan antara orang tua dan 

anak sangat lemah akan mengalami disorganisasi, sehingga apabila anak 
mengalami stess akan beraksi dengan cara yang bermacam- macam untuk 
dapat menyesuaikan diri  

 
 
e. Permasalahan Anak Tunagrahita 

Menurut Moh. Amin (1995: 41) dengan keterbatasan yang ada dan daya 

kemampuan yang dimiliki anak tunagrahita menimbulkan munculnya berbagai 

masalah. Kemungkinan - kemungkinan masalah yang dihadapi anak tunagrahita 

dalam konteks pendidikan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Masalah kesulitan dalam kehidupan sehari- hari. 

2) Masalah kesulitan belajar. 

3) Masalah penyesuaian diri. 

4) Masalah penyaluran ke tempat kerja. 

5) Masalah gangguan kepribadian dan emosi, dan 

6) 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 apalagi 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 dengan keterbatasan 

kemampuan berfikir mereka, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa mereka sudah tentu 

mengalami kesulitan belajar, yang tentu pula 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 
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pelajaran, kesulitan dalam belajar yang baik, mencari metode yang tepat, 

kemampuan berfikir abstrak yang terbatas, daya ingat yang lemah, dan sebagainya. 

Masalah penyesuaian diri, masalah ini berkaitan dengan masalah- masalah 

atau kesulitan dalam hubungannya dengan kelompok maupun individu disekitarnya. 

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 

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 tuna grahita  ringan. Dengan demikian perlu disadari betapa pentingnya 

masalah penyaluran tenaga kerja tunagrahita ini dan untuk itu perlu dipikirkan 

matang – matang dan secara ideal dapat diwujudkan dengan penangaan 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 berfikir, 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 yang hiperaktif, mudah marah dan mudah tersinggung, suka 

menggangu orang lain di sekitarnya (bahkan tindakan merusak atau destruktif). 

Masalah pemanfaatan waktu luang adalah wajar bagi anak tunagrahita dalam 

tingkah lakunya sering menampilkan tingkah laku nakal. Dengan kata lain bahwa 

anak ini berpotensi untuk menggangu ketenangan lingkungannya, apakah terhadap 

benda – benda ataupun manusia disekitarnya, apalagi mereka yang hiperaktif. 

Sebenarnya sebagian dari mereka cenderung suka berdiam diri dan menjauhkan diri 
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dari keramaian sehingga hal ini dapat berakibat fatal bagi dirinya, karena dapat saja 

terjadi tindakan bunuh diri, untuk mengimbangi kondisi ini sangat perlu adanya 

imbangan kegiatan dalam waktu luang, sehingga mereka dapat terjauhkan dari 

kondisi yang berbahaya, dan pula tidak sampai menggangu ketenangan masyarakat 

maupun keluarganya sendiri.    

    

B. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan arahan penalaran untuk bisa sampai pada 

pemberian jawaban sementara atas masalah dan yang dirumuskan untuk 

mempermudah dan pengembangannya. 

Secara skematis pengaruh Penggunaan Alat Peraga Model Terhadap 

Peningkatan Prestasi Belajar Anak Tunagrahita dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Untuk itu penulis mengemukakan kerangka pemikiran sebagai berikut: 

1. Anak tunagrahita adalah anak yang mempunyai hambatan dalam 

perkembangan dalam bidang intelektual dimana akan berpengaruh 

terhadap prestasi belajarnya di sekolah sehingga diperlukan alat bantu 

mengajar yang sesuai. 

2. Dari penggunaan alat peraga model yang diberikan diharapkan dapat 

meningkatkan prestasi belajar anak khususnya mata pelajaran IPA. 

  
  
  
  
  
  
  

 

Kemampuan  
prestasi belajar 

anak tunagrahita  

Penggunaan alat peraga 
Model  dalam  proses 
belajar mengajar IPA 

Kemampuan prestasi 
belajar anak 
tunagrahita 
meningkat 
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C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas masalah yang diteliti dan 

masih dibuktikan kebenarannya. Dalam penulisan ini penulis mengajukan 

perumusan hipotesa yaitu: 

“Ada Pengaruh Penggunaan Alat Peraga Model Terhadap Peningkatan 

Prestasi Belajar Anak Tunagrahita Kelas D4 di SDLB C Kartasura Tahun Ajaran 

2006/2007” 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 
1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian adalah lokasi dimana penelitian dilaksanakan, sehingga 

diperoleh sejumlah data yang dibutuhkan dari masalah yang diteliti. Dalam 

penelitian ini penulis mengambil tempat penelitian di SDLB C  Kartasura. 

 

2.Waktu Penelitian 

Waktu penelitian perlu ditetapkan untuk memudahkan dalam pelaksanaan 

penelitian, adapun waktu penelitian adalah : 

a. Tahap Persiapan Penelitian : pengajuan judul, pembuatan proposal, 

pengajuan proposal : Bulan Juni 2006 – Bulan Juli 2006 

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian : mengurus ijin penelitian, menyusun 

item penelitian, mengadakan try out, mengadakan penelitian, 

menyusun dan mengolah data : Bulan Juli 2006 -  Bulan Januari 2007. 

c.   Tahap Penulisan Laporan : Bulan Januari 2007 

 

B. Metode Penelitian 

Didalam penelitian diperlukan suatu cara atau metode yang tepat. Menurut 

Suharsimi Arikunto (2002: 136) ”Metode penelitian adalah suatu cara yang 

digunakan oleh peneliti dalam upaya mengumpulkan data penelitiannya”. Sutrisno 

Hadi (1990: 4), berpendapat bahwa metode penelitian adalah “Usaha untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan 

menggunakan metode- metode ilmiah untuk mencapai tujuan”. 

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah eksperimen. 

Menurut Sumadi Suryabrata (2002: 88) berpendapat bahwa ”Penelitian 

eksperimen sungguhan bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan saling  

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



  34 

hubungan  sebab akibat dengan cara mengenakan satu atau lebih kondisi 

perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok control 

yang tidak dikenai kondisi perlakuan”. 

Sedangkan menurut Sumanto (1995: 113), mengemukakan bahwa 

penelitian eksperimen adalah satu - satunya metode penelitian yang dianggap 

paling dapat menguji hipotesis hubungan sebab- akibat. 

 Dari definisi tersebut di atas dapat penulis simpulkan bahwa penelitian 

eksperimen adalah suatu metode penelitian yang dilakukan untuk menguji 

hipotesis hubungan sebab akibat antara variabel yang sengaja diadakan terhadap 

variabel diluar  variabel yang diteliti. Adapun desain yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: ”One Group Pretest- Posttest Design” ( Sumadi Suryabrata, 

2002: 101) dengan desain sebagai berikut: 

 

Pengukuran 

(Pretest) 

Perlakuan 

(Treatment) 

Pemgukuran 

(Post test) 

T1 X T2 

 

Keterangan : 

T1   : Tes yang diberikan sebelum diberi perlakuan/pretest 

X    : Perlakuan yang diberikan oleh peneliti 

T2   : Tes yang diberikan setelah diberi perlakuan 

Menurut Sumadi Suryabrata (2002:102) prosedur penelitan eksperimen 

jenis one group pretest posttest adalah sebagai berikut: 

1. kenakan T1, yaitu pretest untuk mengukur mean prestasi belajar 

sebulum subjek diajar dengan alat peraga model. 

2. kenakan subjek dengan X, yaitu alat peraga model untuk jangka 

waktu tertentu 

3. Berikan T2, yaitu post test, untuk mengukur mean prestasi belajar 

setelah subjek dikenakan variable eksperimen X 
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4. Bandingkan T1 dan  T2 untuk menentukan seberapakah perbedaan 

yang timbul, jika sekiranya ada, sebagai akibat dari digunakannya 

variabel eksperimen X 

5. Terapkan tes statistik yang cocok dalam hal ini test untuk 

menentukan apakah perbedaan itu signifikan. 

 

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

 
1. Populasi 

Menurut Sutrisno Hadi (1990: 220) yang dimaksud dengan populasi 

adalah ”Seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki. Populasi dibatasi 

sebagai jumlah individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama”.  

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2002: 108) ”Populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian”. 

Dari pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

dimaksud populasi adalah keseluruhan individu yang dijadikan subjek penelitian 

   Adapun populasi yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah semua 

siswa kelas D4 SDLB C Kartasura yang berjumlah 6 orang 

 

2.Sampel 

   Menurut Sutrisno Hadi ( 1990 : 70) ”Sampel adalah sebagian individu 

yang diselidiki”.  

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2002:109) ”Sampel adalah 

sebagian atau wakil dari populasi yang diselidiki”. 

Dari penelitian ini, sampel tidak dipergunakan karena seluruh anggota 

populasi dijadikan subjek (penelitian populasi)        

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sampel adalah 

wakil dari populasi. 
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3. Teknik Pengambilan Sampel 

Sutrisno Hadi (1990: 94) berpendapat bahwa “Sampling adalah cara atau 

teknik yang digunakan untuk mengambil sampel”. Sedangkan Suharsimi Arikunto 

(2002: 89) mengemukakan bahwa” Sampling adalah pengambilan sampel”. 

Dari kedua pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sampling 

adalah cara atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan data atau 

pengambilan sampel. 

Karena penelitian ini termasuk penelitian populasi maka tidak ada 

pengambilan sampling. Yang artinya semua individu didalam populasi yang 

berjumlah 6 orang dijadikan subjek penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 
Di dalam  suatu penelitian diperlukan adanya pengumpulan data. 

Pemilihan penggunaan metode yang tepat sangat bergantung pada kemampuan 

memilih tehnik serta alat pengumpul data yang relevan. Dengan tehnik dan alat 

pengumpul data yang tepat dalam suatu penelitian maka akan memungkinkan 

dicapainya pemecahan masalah secara valid dan reliabel. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data dengan tes dan dokumentasi.    

 

1. Tes 
a. Pengertian Tes 
 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 127) "Tes adalah serentetan 

pertanyaan serta latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur 

ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok". 

 Sedangkan menurut Zainal Arifin (1990: 22) "Tes adalah suatu teknik 

atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi, yang di dalamnya 

terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab 

oleh anak didik, kemudian pekerjaan atau jawaban itu menghasilkan nilai tentang 

perilaku anak didik tersebut”. 
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Dari kedua pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tes adalah 

serentetan pertanyaan atau latihan yang di dalamnya terdapat berbagai item atau 

serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab untuk mengukur 

ketrampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok. 

 

b. Macam – macam Tes 

Menurut Zainal Arifin (1990: 28) jenis tes dapt dibedakan menjadi 3, 

yaitu: 

1). Tes Tertulis 

Tes tertulis adalah tes yang diberikan seseorang atau sekelompok 

murid pada waktu, tempat dan untuk soal tertentu. 

2). Tes Lisan 

Tes lisan adalah tes yang menuntut respon  dari anak dalam bentuk 

lisan. 

3). Tes Perbuatan 

Tes perbuatan adalah tes yang menuntut jawaban siswa dalam 

bentuk perilaku, tindakan atau perbuatan. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 127) ditinjau dari sasaran atau objek yang 

akan dievaluasi, tes dibedakan adanya beberapa macam tes dan alat ukur lain, 

yaitu: 

1) Tes Kepribadian: tes yang digunakan untuk mengungkap kepribadian 

seseorang. 

2) Tes Bakat: tes yng digunakan untuk mengukur atau untuk mengetahui 

bakat seseorang. 

3) Tes Inteligensi: tes yang digunakan untuk mengadakan estimasi atau 

perkiraan terhadap tingkat intelektual seseorang dengan cara memberikan 

berbagai tugas kepada orang yang akan diukur inteligensinya. 

4) Tes Sikap: alat yang dugunakan untuk mengadakan pengukuran terhadap 

berbagai sikap seseorang 
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5) Teknik Proyeksi: dipopulerkan oleh L.K Frank tahun 1939 dalam bukunya 

Projective Methods for the Study of Personality. Sebagai contoh projective 

technique adalah metode tetesan tinta yang diciptakan oleh Rorschach dan 

disebut Rorschach inkblot Tecnique. 

6) Tes Minat: adalah alat untuk menggali minat seseorang terhadap sesuatu. 

7) Tes Prestasi: tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang 

setelah mempelajari sesuatu. 

Dalam penelitian  ini penulis menggunakan tes tertulis dalam bentuk tes 

obyektif. Metode tes ini digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar 

Ilmu Pengetahuan Alam yang diimplikasikan pada pretest dan posttes dimana 

soalnya berbentuk pilihan ganda. Alasan digunakannya tes tertulis dalam bentuk 

tes objektif dalam penelitian ini adalah agar menghasilkan skor yang konstan 

(tetap) sehingga tidak tergantung kepada siapapun yang memberi skor. 

 

2. Dokumentasi 

 

Dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto (2002:206) yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti dan sebagainya. Sedangkan menurut Hadari Nawawi (1995: 

133) “Dokumntasi adalah cara pengukuran data melalui peninggalan tertulis 

terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, 

dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penyelidikan. 

Dari kedua pendapat diatas, maka dapat disumpulkan bahwa dokumentasi 

adalah cara pengumpulan data melalui benda-benda tertulis, seperti : buku, 

majalah, dokumen dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.  

 

3. Uji Coba Instrumen 

Setelah instrument disusun selanjutnya melakukan uji coba (try out). Uji 

coba ini dilakukan untuk mengetahui apakah instrument alat ukur yang telah 
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disusun benar-benar instrument yang baik dan memadai. Adapun lokasi 

pelaksanaan uji coba (try out) yaitu di SLB B-C YPASP, Surakarta, yaitu : 

a. Uji Validitas Instrumen 

Validitas sering diartikan dengan kesahihan. Suatu alat ukur atau 

instrument disebut memiliki validitas bilamana alat ukur tersebut isinya layak 

mengukur obyek yang seharusnya diukur dan sesuai kriteria tertentu. Artinya ada 

kesesuaian antara alat ukur dengan fungsi pengukuran dan sasaran pengukuran. 

Suharsimi Arikunto (2002 : 144) menyatakan bahwa instrument atau alat 

ukur dikatakan "valid apabila dapat mengungkap atau mengukur apa yang 

seharusnya diukur". 

 Menurut Saifudin Azwar ( 1992: 6)  ”Suatu alat ukur yang valid tidak 

sekedar mampu mengungkapkan data dengan tepat, akan tetapi juga harus mampu 

memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut". 

Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata (1990: 24-27) mengemukakan 

macam – macam validitas yaitu : 

1) Face Validity 

 Menurut pengertian ini suatu tes dipandang valid kalau nampakny 

telah mengukur apa yang seharusnya diukur. Face validity bukan 

ukuran validitas yang benar – benar dapat dipakai sebagai sandaran.  

2) Content Validity 

 Prosedur validitas yang mementingkan validitas isi atau content 

validity biasanya dilakukan orang dalam lapangan tes prestasi. Disini 

validitas diartikan seberapa jauh tes mengungkap pengetahuan testee 

mengenai suatu mata pelajaran tertentu. 

3) Contruct Validity 

 Contruct validity disebut juga logical validity atau validity by 

definition. Disebut demikian karena konsep validity ini bertitik tolak 

dari suatu konstruksi teoritik tentang variabel yang hendak diukur oleh 

suatu tes. Dengan kata lain suatu tes dikatakan valid kalau telah cocok 

dengan konstruksi teoritik sebagai dasar dimana item – item itu 

dibangun.    
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4) Prediktive Validity dan Concurrent Validity 

 Keduanya ini mempunyai banyak mengandung persamaan. Bedanya 

concurrent validity lebih menunjuk kepada hubungan antara tes skor 

yang dicapai dengan keadaan sekarang, sedangkan prediktive validity 

lebih menunjuk kepada hubungan antara tes skor dengan keadaan 

diwaktu yang akan datang.  

5) Factoral Validity 

 Pengertian ini timbul dari teori faktor. Masalah valid tidaknya suatu 

tes diuji dari faktor – faktor yang ingin diukur dengan tes itu. Jadi 

suatu tes dikatakan valid kalau tes tersebut mengukur faktor – faktor 

yang seharusnya diukur.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan validitas isi, dengan 

menggunakan analisis rasional dari salah satu guru kelas IV di SDLB C Kartasura 

yang menguasai bidang tersebut, dimana isi dari instrumen mencerminkan item – 

item yang mengukur prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam yang disesuaikan 

dengan kurikulum serta materi yang terdapat dalm GBPP untuk SDLB C 

Kartasura. 

Sedangkan untuk mengetahui validitas tes peneliti menggunakan rumus 

Korelasi point biserial menurut Suharsimi Arikunto (2002: 252) 

 

 
q
P

s
MMp

r
t

pibs

t-
=  

 

Keterangan: 

rpibs
 : Koefisien korelasi point biserial 

Mp
 : Mean skor dari subjek-subjek yang menjawab betul item yang  

          dicari korelasinya dengan tes 

Mt
 : mean skor total (skor rata-rata dari seluruh pengikut test) 

 St
 : Standar deviasi skor total 
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 p  : Proporsi subjek yang menjawab betul item tersebut 

 q  : 1- P 

 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Suatu alat ukur dikatakan reliabel apabila alat ukur itu dapat mengukur 

suatu gejala akan menunjukkan hasil yang sama meskipun dilakukan dalam waktu 

yang berbeda. Sehubungan dengan reliabilitas ini, Suharsimi Arikunto (2002: 

154) menyatakan bahwa "Reliabilitas adalah ketepatan suatu tes apabila 

diterapkan pada objek yang sama".  

Sedangkan menurut Saifuddin Azwar (2003: 4) "Reliabilitas adalah sejauh 

mana hasil pengukuran dalam penelitian dapat dipercaya". 

Sumanto (1995: 60) menyatakan pendekatan-pendekatan dalam mengujii 

reliabilitas, yaitu: 

1) Reliabilitas uji-ulang 

Reliabilitas uji-ulang adalah tingkatan pada mana nilai-nilai konsisten 

”over time”. Reliabilitas uji-ulang diciptakan dengan menentukan korelasi 

antara nilai-nilai hasil pengadministrasian tes yang sama, pada kelompok 

yang sama, pada kesempatan yang sama. 

2) Reliabilitas bentuk-bentuk ekuivalen 

Bentuk-bentuk ekuivalen tes adalah dua tes yang identik pada setiap 

aspek, yang berbeda hanyalah item-item yang tercantum. Reliabilitas 

bentuk-bentuk ekuivalen ditentukan dengan menciptakan hubungan antara 

nilai-nilai hasil pengadministrasian dua bentuk tes yang berbeda dari tes 

yang sama, terhadap kelompok yang sama, pada waktu yang bersamaan. 

3) Reliabilitas belah dua 

Reliabilitas belah dua atau split half ditentukan denagn mencari korelasi 

antara nilai-nilai pada hubungan antara nilai-nilai pada dua”tengahan” 

ekuivalen dari tes yang diadministrasiakn pada nilai kelompok 

keseluruhan pada waktu yang bersamaan. 
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4) Reliabilitas ekuivalen yang rasional 

Reliabilitas ekuivalen yang rasional tidak diciptakan melalui korelasi 

tetapi melewati estimasi konsistan internal yang menentukan seberapa 

jauh item-item pada suatu tes berkaitan dengan semua item yang lain dan 

dengan tes keseluruhan. 

5) Reliabilitas penilai 

Reliabilitas antar penilai bertitik tolak dari reliabilitas dari dua penilai atau 

lebih yang terpisah. Reliabilitas antar penilai bertitik tolak pada reliabilitas 

pemberian nilai dari para penilai.  

Alat ukur untuk mengetahui tingkat reliabilitasi ini penulis menggunakan 

rumus KR-20. Hasil uji coba tes untuk variabel prestasi belajar anak tunagrahita 

melalui pengajaran dengan menggunakan alat peraga Model terhadap prestasi 

belajar IPA, kemudian dimasukkan kedalam rumus KR-20 

Rumus KR-20 yang telah digunakan untuk mencari tingkat reliabilitas 

sebagai berikut: 
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Keterangan : 

     11r  : Reliabilitas instrumen 

K : Banyaknya butir pertanyaan 

Vt  : Varians total 

p : Proporsi subjek  yang menjawab betul pada sesuatu butir  

         (proporsi subjek yang mendapat skor 1) 

q : Proporsi subjek  yang menjawab salah pada sesuatu butir  

         (proporsi subjek yang mendapat skor 0) 
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E. Teknik Analisis Data 

 

Menurut Anton Sukarno (2002: 98 – 100) langkah – langkah analisis Sign 

Test Wilcoxon adalah sebagai berikut : 

1. Merumuskan Hipotesis 

a. Ho : Tx  =  Ty ( Tidak ada pengaruh penggunaan alat peraga model  

terhadap peningkatan prestasi belajar anak tunagrahita ) 

b. Ha : Tx  >  Ty ( Ada pengaruh penggunaan alat peraga model           

terhadap peningkatan prestasi belajar anak tunagrahita ) 

 

2. Memilih taraf signifikansi : 5% 

Daerah Kritis (Penolakan ) Ho                                           

 

 

 

      Penerimaan Ho                    

           

   Gb. 1 Grafik Penerimaan dan Penolakan Ho  

1. Menentukan statistik uji 

a. Mencari selisih dari dua variabel yaitu nilai x1 dan x2 

b. Meranking selisih nilai dari x1 dan x2 

c. Memilahkan nilai ranking yang lebih kecil frekuensinya sebagai 

tanda T 

d. Menjumlahkan harga T 

 

 

 

 

 

 

a 
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2. Keputusan uji 

a. Jika To > Tt, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Oleh karena itu 

hipotesa yang menyatakan ada pengaruh penggunaan alat peraga 

model terhadap peningkatan prestasi belajar anak tuna grahita 

dapat diterima kebenarannya 

b. Jika To < Tt, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Oleh karena itu 

hipotesa yang menyatakan ada pengaruh penggunaan alat peraga 

model terhadap peningkatan prestasi belajar anak tuna grahita tidak 

dapat diterima kebenarannya. 
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BAB IV  

HASIL, ANALISIS, DAN PEMBAHASAN 

 

Deskripsi Data Penelitian 

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh penggunaan alat peraga model terhadap peningkatan prestasi 

belajar Ilmu Pengetahuan Alam anak tunagrahita kelas D4 di SDLB C Kartasura 

tahun ajaran 2006/2007.         

Penelitian ini berlokasi di  SDLB C Kartasura dengan mengambil populasi 

seluruh siswa kelas D4. Dalam penelitian ini semua populasi dijadikan sampel 

karena jumlah populasinya sedikit sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi dengan jumlah 6 siswa tunagrahita  kelas D4 di  SDLB C Kartasura 

tahun pelajaran 2006/2007. Data dari subyek penelitian sejumlah  siswa 

tunagrahita tersebut adalah sebagai berikut :  

Tabel 1. Daftar Identitas Siswa Tunagrahita Kelas D4  SDLB C Kartasura. 

No  Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 Ari Laki - laki 

2 Fitri Perempuan 

3 Hana Laki – laki 

4 Oleh karena itu Laki-laki 

5 Putri Perempuan 

6 Udin Laki - laki 

 

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen karena dalam penelitian ini 

penulis melakukan treatment terhadap siswa yang dijadikan responden penelitian. 

Prosedur yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan memberikan 

tes awal kepada siswa untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum 

treatment (pre test), baru setelah treatment dilakukan siswa ditest lagi untuk 

mengetahui hasil kemampuan akhir siswa setelah treatment (post test). Dari hasil 

pre test dan post test inilah yang penulis jadikan dasar untuk mengetahui 

kemampuan siswa setelah adanya treatment. Treatment dilaksanakan selama bulan 
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September 2006. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 variabel, 

variabel bebas yaitu alat peraga model dan variabel terikat yaitu prestasi belajar 

ilmu Pengetahuan Alam. Analisis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan 

prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam siswa adalah dengan statistik non 

parametrik dengan analisis Uji Rangking Bertanda Wilcoxon. Dipilih analisis ini 

karena adanya jumlah responden yang terlalu sedikit. Sebelum diolah dengan 

menggunakan Uji Rangking Bertanda Wilcoxon, terlebih dahulu penulis jabarkan 

deskripsi data pre test dan post test beserta grafik histogramnya. 

Diskripsi Data Nilai, Diskripsi Frekuensi, dan Grafik Histogram. Prestasi belajar 

Ilmu Pengetahuan Alam Sebelum Perlakuan (Pre Test) 

Data nilai prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam siswa tunagrahita kelas D4 

sebelum perlakuan (pre test) diperoleh dari hasil test dalam pelaksanaan 

eksperimen. Dari eksperimen tersebut diperoleh data nilai sebagai berikut : 

Tabel 2. Daftar Nilai Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Sebelum 
Perlakuan  (Pre Test) 

 
No. Subyek Nilai Prestasi Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam 

1 11 

2 12 

3 9 

4 15 

5 7 

6 18 

 

Data di atas setelah dihitung diperoleh hasil sebagai berikut : rata-rata prestasi 

kemampuan siswa sebesar 12 dengan skor tertinggi = 18 dan skor terendah = 

7, sedangkan nilai tengah atau median = 11,5  dengan simpangan baku atau 

standar deviasi sebesar 4.00 dan nilai yang sering muncul (modus) = 7.  

 

 

 

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



  47 

Berikut ini penulis sajikan tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram: 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam 
Sebelum Perlakuan (Pre Test) 

 
No  Interval  F absolut F relative 

1 7-9 2 33.3% 

2 10-12 2 33.3% 

3 13-15 1 16.7% 

4 16-18 1 16.7% 

  6 100.0% 

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam bentuk 

grafik histogram berikut ini : 

Pre Test
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Grafik 1.  Grafik Histogram Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Sebelum 
Perlakuan (Pre Test) 

 
Diskripsi Data Nilai, Distribusi Frekuensi, dan Grafik Histogram Prestasi belajar 

ilmu pengetahuan alam Sesudah Pelakuan (Post Test) 

Data nilai prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam siswa tunagrahita kelas D4 

sesudah perlakuan (post test) diperoleh dari hasil test dari treatment dalam 

pelaksanaan eksperimen. Dari eksperimen tersebut diperoleh data nilai sebagai 

berikut :  
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Tabel 4. Daftar Nilai Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Sesudah 
Perlakuan  (Pre Test) 

 
No. Subyek Nilai Prestasi Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam 

1 20 

2 19 

3 16 

4 24 

5 13 

6 22 

 

Data di atas setelah dihitung hasil sebagai berikut : rata-rata prestasi 

kemampuan siswa sebesar 19 dengan skor tertinggi = 24 dan skor terendah = 

16, sedangkan nilai tengah atau median = 19,5 dengan simpangan baku atau 

standar deviasi sebesar 4.0 dan nilai yang sering muncul (modus) = 13. Hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Berikut ini penulis sajikan tabel 

distribusi frekuensi dan grafik histogram : 

Tabel 5.  Distribusi Frekuensi Prestai Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Sesudah 
Perlakuan (Post Test) 

 
No  Interval  F absolut F relative 

1 13-15 1 16.7% 

2 16-18 1 16.7% 

3 19-21 2 33.3% 

4 22-24 2 33.3% 

  6 100.0% 

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan dalam bentuk 

grafik histogram berikut ini : 
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Post Test
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Grafik 2. Grafik Histogram Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Sesudah 
Perlakuan (Post Test) 

 

Pengujian Hipotesis 

Untuk membuktikan hipotesis efektifitas penggunaan alat peraga model 

terhadap peningkatan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam anak tunagrahita 

kelas D4  SDLB C Kartasura tahun pelajaran 2006/2007, maka digunakan analisis 

Uji Rangking Bertanda Wilcoxon. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam 

analisis Uji rangking Bertanda Wilcoxon adalah sebagai berikut : 

Menghitung beda dari setiap pasangan hasil pengukuran dan perhatikan tandanya 

D1=Yi-Xi 

Menetapkan peringkat untuk nilai-nilai beda-beda ini dari yang terkecil hingga 

yang terbesar, yaitu peringkat untuk : | Di | = Yi – Xi 

Di depan masing-masing peringkat, mencantumkan tanda dari beda yang nilai 

mutlaknya menghasilkan peringkat yang bersangkutan. 

Menghitung 

T+ = jumlah peringkat bertanda positif 

Dan 

T- = jumlah peringkat bertanda negatif 
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T+ dan T- adalah statistik ujinya, tergantung pada hipotesis tandingan yang 

ditetapkan (Wayne W. Dabiel, 1989 : 177). 

Hasil dari perhitungan analisis Uji Rangking Bertanda Wilcoxon dengan 

langkah tersebut di atas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 6. Perhitungan Analisis Uji Rangking Bertanda Wilcoxon Prestasi 
Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Anak Tunagrahita. 
 
No  Pretest  Post test  Selisih (d) Rangking  

1 11 20 -9 1  

2 12 19 -7 3  

3 9 16 -7 4  

4 15 24 -9 2  

5 7 13 -6 5  

6 18 22 -4 6  

 

Setelah dianalisis diperoleh hasil T = 21, kemudian dikonsultasikan dengan T 

tabel untuk n = 6 dengan taraf signifikan 5% yaitu sebesar Ta = 0,05 = 0 Karena 

nilai T = 21 > Ta = 0,05 = 0, maka hipotesis nihil (Ho) ditolak dan hipotesis 

alternatif diterima (Ha) diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh alat peraga model terhadap peningkatan prestasi belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam anak tunagrahita kelas D4 di  SDLB C Kartasura tahun 

pelajaran 2006/2007. 

 

Rangkuman Untuk Pembuktian Hipotesis 

Dengan membandingkan T.tabel dengan T.hitung maka dapat diketahui 

keputusan ditolak atau diterimanya hipotesis nihil, untuk itu secara keseluruhan 

dapat dilihat rangkuman dari hasil uji statistik secara uji T seperti tampak dalam 

tabel berikut ini: 

 

 

 

Tabel 7. Kesimpulan Hasil Penelitian 
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Hipotesis  T.tabel T.hitung Kesimpulan pada  

a = 0,05  

Hipotesis nihil : 

Tidak ada pengaruh 

penggunaan alat peraga 

model terhadap 

peningkatan prestasi 

belajar Ilmu Pengetahuan 

Alam anak tunagrahita 

Hipotesis alternatif : 

Ada pengaruh penggunaan 

alat peraga model terhadap 

prestasi belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam anak 

tunagrahita. 

0 21 Hipotesis nihil ditolak 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan kenyataan yang ada di lapangan maka 

dapat dikaji pembahasan sebagai berikut : 

Anak tunagrahita adalah anak yang dilahirkan dengan IQ di bawah normal 

sehingga mengalami keterbatasan atau hambatan pada masalah perkembangan 

dalam bidang intelektual dan seluruh, sehingga anak sulit atau tidak dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan. Anak tunagrahita dapat dikelompokkan 

menjadi anak tunagrahita ringan, anak tunagrahita sedang, dan anak tunagrahita 

berat. Untuk anak tunagrahita ringan masih dapat mengikuti pelajaran terhitung, 

membaca, dan menulis di sekolah khusus dalam batas-batas tertentu dan dilatih 

ketrampilan-ketrampilan tertentu sehingga menunjang untuk dapat hidup mandiri. 

Anak tunagrahita dalam perkembangannya mengalami hambatan.dari 

berbagai hambatan yang dialami oleh anak tuna grahita tersebut, salah satunya 

adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, dimana anak tunagrahita sulit 

menangkap materi yang abstrak. Dengan demikian, maka dibutuhkan suatu alat 
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peraga bagi anak tunagrahita sehingga membantu dalam meningkatkan prestasi 

belajar Ilmu Pengetahuan Alam 

Salah satu usaha untuk mengatasi hambatan prestasi belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam anak tunagrahita adalah dengan memberikan suatu alat peraga 

dalam pembelajaran. Alat peraga dalam pembelajaran penelitian ini adalah suatu 

alat bantu dalam pembelajaran yang digunakan untuk memudahkan peserta didik 

dalam proses belajar mengajar. Dalam penelitian ini digunakan alat peraga model 

sebagai alat bantu belajar, karena anak tunagrahita akan lebih dapat menerima 

suatu penjelasan dalam bentuk yang konkrit. Penerimaan penjelasan yang tepat 

akan mempengaruhi kemampuannya terutama dalam prestasi belajar Ilmu 

Pengetahuan Alamnya. Sehingga semakin sering penggunaan alat peraga model 

dalam pembelajaran akan mempengaruhi prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam 

anak tunagrahita. 
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