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BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA 

A.  Tunagrahita Ringan 

1. Pengertian Tunagrahita Ringan 

Istilah tunagrahita sering disebut dengan retardasi mental atau hambatan 

mental (mentally handicap). Maria J. Wantah (2007: 9), menjelaskan 

tunagrahita ringan dengan istilah tunagrahita mampu didik memiliki 

kemampuan IQ 50-70. Sementara itu Mohammad Efendi (2006: 90) 

mengemukakan siswa tunagrahita ringan adalah siswa tunagrahita yang tidak 

mampu mengikuti program pendidikan di sekolah regular, namun memiliki 

kemampuan yang  masih dapat dikembnagkan melului pendidikan meskipun 

hasilnya tidak maksimal. 

Menurut Tin Suharmini (2007: 70), siswa tunagrahita ringan dapat diajar 

akademik kira-kira sampai kelas 4-5 dan 6. Kelas tersebut setara dengan 

sekolah dasar (SD). A. Salim Choiri dan Ravik Karsidi dalam Sugiyartun 

(2009: 30) menyatakan siswa tunagrahita ringan adalah siswa di mana 

perkembangan mental tidak berlangsung secara normal, sebagai akibatnya 

terdapat ketidakmampuan dalam bidang intelektual, kemauan, rasa, 

penyesuaian sosial dan sebagainya. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat ditegaskan bahwa siswa 

tunagrahita ringan adalah seseorang yang memiliki kemampuan intelektual di 
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bawah rata-rata namun masih dapat dikembangkan potensi akademiknya 

melalui pendidikan khusus setara dangan siswa sekolah dasar (SD). 

 

2. Karakteristik Tunagrahita Ringan 

Karakteristik siswa tunagrahita ringan dipengaruhi oleh kemampuan 

intelektualnya yang rendah serta kemampuan sosialnya yang kurang baik. 

Menurut Moh. Amin (1995: 37) siswa tunagrahita ringan mengalami 

kesukaran berfikir abstrak, tetapi masih dapat mengikuti pelajaran akademik 

di sekolah biasa maupun sekolah khusus. Pendapat ini senada dengan Sutjihati 

Somantri (2006: 106-107) yang menyatakan karakteristik tunagrahita ringan 

sebagai berikut: 

a. Siswa tunagrahita ringan masih dapat belajar membaca, menulis dan 

berhitung sederhana. 

b. Siswa tunagrahita ringan bila dihendaki masih dapat bersekolah di sekolah 

berkesulitan belajar, dengan dilayani oleh guru khusus pada kelas khusus. 

c. Jika dilatih dan dibimbing dengan baik, siswa tunagrahita ringan dapat 

dididik menjadi tenaga semi-skilled. 

Sementara itu, Mumpuniarti (2000: 41) menjelaskan tentang karakteristik 

psikis tunagrahita ringan di antaranya sukar berpikir abstrak dan logis, 

asosiasi lemah, fantasi lemah, kurang mampu memiliki kemampuan analisa 

dan mudah dipengaruhi. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

siswa tunagrahita ringan memiliki kemampuan inteleketual yang rendah 

sehingga kemampuan berfikir kognitif dan daya ingatnya rendah. Namun, 

siswa tunagrahita ringan masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan 

bila mendapatkan pendidikan khusus. 

 

3. Kemampuan Belajar Matematika Tunagrahita Ringan 

Kemampuan siswa tunagrahita ringan dari segi kognitif pada umumnya 

terhambat akibat lemahnya intelektual yang dimiliki. Tahapan proses kognitif 

menurut Mussen, Conger dan Ragan dalam Mohammad Effendi (2006: 96) 

melalui; (1) persepsi, (2) ingatan, (3) pengembangan ide, (4) penilaian, (5) 

penalaran. Sementara itu perkembangan kognitif menurut Piaget dalam 

Mohammad Effendi (2006: 97) melewati periode perkembangan (1) periode 

sensomotor (0-2 tahun), (2) periode praoperasional (2-7 tahun), (3) periode 

operasional konkret (7-11/12 tahun), (4) periode operasional formal (11/12-

13/14 tahun). 

Menurut Kirk dalam Mohammad Effendi (2006: 98), perkembangan 

kognitif siswa tunagrahita ringan berhenti pada tahap operasional konkret. 

Oleh karena itu, meskipun usia kronologis siswa tunagrahita ringan sama 

dengan siswa normal, tetapi prestasi yang diraih berbeda dengan siswa 

normal. Meskipun demikian, potensi yang dimiliki siswa tunagrahita ringan 

masih dapat dikembangkan secara akademik melalui pendidikan khusus. 
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Menurut Mohammad Effendi (2006: 98) dampak keterlambatan 

perkembangan kognitifnya antara lain: cenderung berpikir konkret dan sukar 

berpikir, mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, prestasi tertinggi bidang 

baca dan tulis sedangkan hitung tidak lebih dari siswa normal setingkat kelas 

3-4 SD. Kemampuan berhitung siswa tunagrahita ringan melalui pendidikan 

khusus diajarkan dalam mata pelajaran matematika. 

Matematika merupakan mata pelajaran yang perlu diberikan bagi siswa 

tunagrahita ringan, hal ini karena matematika secara sadar ataupun tidak 

selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh dalam 

menggunakan uang, kasus tersebut menerapkan konsep dan berfikir 

matematika yang berdasar dengan kemampuan mengenal kuantitas bilangan 

menurut nilai dan tempatnya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan belajar 

matamatika secara kognitif siswa tunagrahita ringan rendah. Meskipun 

demikian, potensi kemampuan berhitung yang dimiliki dapat dikembangkan 

melalui pendidikan khusus dengan memperhatikan tahapan perkembangannya 

yaitu operasional konkret. 

 

4. Prinsip Dasar Pembelajaran Matematika Siswa Tunagrahita Ringan 

Pembelajaran matematika bagi siswa tunagrahita ringan di dasarkan atas 

karakteristik kemampuan siswa. Dasar-dasar pembelajaran matematika 
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menurut Wehman & Laughlin dalam Mumpuniarti (2007: 121) dapat penulis 

kemukakan: 

1. Keterampilan menghitung yang merupakan hubungan dengan kuantitas. 

Siswa tunagrahita ringan perlu memiliki keterampilan menghitung dalam 

pemecahan masalah dan aplikasi bidang vokasional. Dengan demikian, 

pembelajaran menghitung hendaknya diberikan secara fungsional yang 

dikaitkan dengan kebiasaan sehari-hari. 

2. Pembelajaran bilangan yang berwujud belajar memberi label yang 

menandakan suatu elemen-elemen seperti angka cardinal, ordinal dan 

angka rasional. 

3. Pengangkaan yang merupakan proses mengekspresikan bilangan yang 

terkait dengan simbol atau angka. Pengangkaan termasuk kata bilangan, 

angka romawi, angka hindu arab, pecahan decimal dan nilai tempat. 

4. Hubungan yang melibatkan korespondensi dua atau lebih tentang suatu 

susunan.  

5. Pengukuran yang termasuk penggunaan bilangan untuk mendeskripsikan 

objek dan unit-unit yang berbeda seperti tentang waktu dan uang. 

6. Pengoprasian bilangan yang berkaitan dengan manipulasi bilangan. 

7. Pengoprasian angka rasional. 

8. Pemecahan masalah yang melibatkan penggunaan hitungan. 
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Pendekatan pembelajaran matemataika siswa tunagrahita ringan tentunya 

perlu memperhatikan kondisi peserta didik atas dasar kemampuan kognitif 

yang lemah. Hal ini selaras dengan teori Piaget bahwa pembelajaran yang 

menyesuaikan dengan perkembangan siswa pada tahapan konkret, semi 

konkret, semi abstrak dan abstrak. Mumpuniarti (2007: 139) menyatakan 

prinsip pembelajaran yang  berimplikasi pada pembelajaran pada siswa 

tunagrahita ringan dapat penulis kemukakan di antaranya: 

1. Suatu program hendaknya disusun dari tahapan yang sederhana menuju 

yang lebih kompleks. 

2. Belajar hendaknya dilakukan secara aktif, sehingga dapat berjalan secara 

efektif dan efisien. 

3. Berikan penguat secara langsung ketika siswa menunjukkan respon yang 

diharapkan. 

4. Program hendaknya menyiapkan pengajaran yang bersifat individual, 

sehingga siswa mampu belajar sesuai dengan kemampuannya. 

5. Evaluasi yang konsisten dilakukan guna memperoleh refleksi setiap materi 

pengajaran sehingga dapat memberikan catatan agar diperoleh cara yang 

efektif dan efisien. 

6. Materi yang ditetapkan hendaknya mendukung dalam pencapaian tujuan 

khusus yang telah ditetapkan. 
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7. Materi yang disampaikan dalam batas-batas kemampuan dan bermanfaat 

bagi siswa. 

8. Materi disajikan dari yang mudah ke yang sukar, dari yang sederhana ke 

yang kompleks dan dari yang konkret ke yang abstrak. 

 

Atas dasar prinsip pembelajaran di atas, pembelajaran matematika bagi 

siswa tunagrahita ringan hendaknya menggunakan suatu media yang tepat 

agar dapat menyampaikan pesan materi yang tepat. Pemilihan media 

utamanya media bagi siswa tunagrahita ringan dapat menjembatani proses 

KBM sehingga mampu memotivasi siswa untuk belajar secara aktif. 

Pemilihan media hendaknya mengikuti prinsip perkembangan belajar siswa 

tunagrahita ringan yaitu belajar dari yang konkret, semi konkret, semi abstrak 

dan abstrak. Belajar yang tepat bagi siswa tunagrahita ringan dilakukan 

dengan cara yang menyenangkan, sehingga siswa marasa bebas, asyik tanpa 

ada beban dalam menerima suatu konsep materi yang disampaikan. 

 

B.  Pembelajaran Matematika 

1. Pengertian Pembelajaran Matematika 

Belajar dengan menggunakan kemampuan intelektual di sekolah 

terdapat dalam mata pelajaran matematika. Menurut Teori pembelajaran 

Bruner dalam Pitadjeng (2006: 29) belajar matematika adalah belajar tentang 

konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam 
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materi yang dipelajari serta mencari hubungan-hubungan antara konsep-

konsep dan struktur-struktur matematika. Senada dengan hal tersebut Sri 

Subarinah (2006: 1) menyatakan bahwa matematika merupakan ilmu 

pengetahuan yang mempelajari struktur yang abstrak dan pola hubungan yang 

ada di dalamnya. Menurut Antonius Cahya Prihandoko (2006: 10) matematika 

berkenaan dengan struktur-struktur, hubungan-hubungan dan konsep-konsep 

abstrak yang dikembangkan menurut aturan yang logis. Dengan demikian, 

belajar matematika hakikatnya belajar tentang konsep, struktur konsep dan 

hubungan antara konsep dan struktur konsep yang dipelajari. 

 

2. Tujuan Pembelajaran Matematika bagi Tunagrahita Ringan 

Secara umum tujuan pembelajaran matematika menurut Sri Subarinah 

(2006: 1) adalah membentuk pola pikir siswa menjadi pola pikir yang 

sistemis, logis, kritis dengan penuh kecermatan. Menurut Antonius Cahya 

Prihandoko (2006: 21) belajar dengan matematika sebagai alat untuk latihan 

bernalar secara benar, alat untuk memecahkan masalah, alat untuk 

mengekspresikan gagasan-gagasan dan memungkinkan seseorang terlatih 

untuk berpikir secara kritis dan kreatif. 

Menurut Mumpuniarti (2007: 118) pembelajaran matematika penting 

diberikan kepada siswa tunagrahita dengan tujuan agar siswa tunagrahita 

mampu menggunakan konsep matematika untuk pemecahan masalah, 

penggunaan untuk situasi sehari-hari dan keterampilan menghitung. Pelajaran 
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matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang tercantum dalam 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Kurikulum yang dirancang bagi 

tunagrahita ringan dikhususkan pada lembaga SLB C. Mata pelajaran 

matematika dalam kurikulum tersebut bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan: 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, 

akurat, efisien dan tepat dalam pemecehan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun 

bukti atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh. 

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau 

media lain untuk memperjelas keadaan dan masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat 

dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri 

dalam pemecahan masalah,(SKKD, 2006). 

 

3. Materi Pembelajaran Matematika Siswa Tunagrahita Ringan 

Materi pembelajaran matematika bagi siswa tunagrahita ringan menurut 

Mumpuniarti (2007: 122- 125) diutamakan dalam keterampilan hitung. Lebih 

lanjut dijelaskan pembelajaran pada bidang tersebut meliputi: keterampilan 

pra hitung, kemampuan menambah, mengurangi, mengalikan dan membagi. 

Keterampilan menghitung bagi siswa tunagrahita ringan dengan usia mental 8 

tahun antara lain: 



 
 

19 
 

1. Menghitung Pokok (cardinal), pada usia 8 tahun mencapai angka 10 

sampai 1000. 

2. Pengangkaan 

a. Kata angka pada usia 8 tahun mencapai angka sepuluh sampai seratus. 

b. Angka hindu arab pada usia 8 tahun mencapai 100 - 1000 

c. Nilai tempat pada usia 8 tahun mencapai ratusan. 

3. Pemecahan masalah, pada usia 8 tahun mencapai pemecahan masalah 

uang seribu ditambah lima ratus rupiah dan memecahkan masalah 

mengurang uang seribu dikurang lima ratus. 

Berdasarkan kurikulum SLB C (2006: 107) yang telah ditetapkan, materi 

pembelajaran matematika bagi siswa tunagrahita ringan meliputi bidang 

bilangan, geometri dan pengukuran serta mata uang. Sementara itu materi 

pembelajaran matematika bagi siswa tunagrahita ringan berdasarkan standar 

kompetensi yang terdapat pada kurikulum SLB C kelas dasar III mengenai 

bilangan yaitu melakukan perhitungan sampai seratus. Kompetensi dasar yang 

ditetapkan antara lain melakukan penjumlahan ke samping 2 angka dan 

melakukan penjumlahan bersusun ke bawah dengan teknik 2 kali menyimpan. 

Dengan demikian siswa tunagrahita ringan kelas dasar tiga diberikan materi 

pembelajaran operasi hitung penjumlahanyang hasilnya mencapai nilai 

ratusan dengan teknik menghitung ke samping dan bersusun ke bawah. 
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4. Kemampuan Operasi Hitung Penjumlahan dalam Materi Pembelajaran 

Matematika Siswa Tunagrahita Ringan 

Kemampuan operasi hitung penjumlahan termasuk dalam kemampuan 

berhitung. Kemampuan operasi hitung penjumlahan menjadi sangat penting 

dipelajari, sehingga siswa tunagrahita ringan mampu melakukannya. Hal ini 

dikarenakan kemampuan operasi hitung penjumlahan menjadi dasar 

kemampuan operasi hitung lain seperti pengurangan, perkalian dan 

pembagian. Menurut Munawir Yusuf (2005: 204) ilmu hitung merupakan 

suatu bahasa untuk menjelaskan hubungan antara berbagai proyek, kejadian 

dan waktu. 

Kemampuan menghitung secara umum menggunakan simbol-simbol 

angka. Angka merupakan bahasa simbol yang menggantikan bilangan. 

Kemampuan operasi hitung penjumlahan menjadi pembelajaran penting bagi 

siswa tunagrahita ringan. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan sehari-hari 

menggunakan aplikasi pembelajaran matematika sering dilakukan. Sebagai 

contohnya dalam penggunaan uang sebagai alat tukar. Penggunaan angka-

angka sebagai penyebutan sifat dan jumlah benda dalam operasi hitung 

penjumlahan. Angka yang menunjukkan nilai menurut Mumpuniarti (2007: 

141) bermakna dimensi kuantitatif jika berfungsi sebagai petunjuk cardinal 

dan dimensi kualitatif jika berfungsi sebagai petunjuk ordinal. 
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Tahapan belajar matematika khususnya operasi hitung penjumlahan 

menurut Heruman (2008: 3) terbagi atas tiga tahapan yaitu penanaman 

konsep, pemahaman konsep dan pembinaan keterampilan. Pemberian konsep 

yang tepat menurut Heruman dilakukan melalui media yang sederhana, tetapi 

tepat pada sasaran sehingga konsep tersebut akan lebih cepat dipahami dan 

dimengerti oleh siswa. 

Operasi hitung penjumlahan terbagi atas dua cara yaitu penjumlahan ke 

samping dan penjumlahan bersusun ke bawah. Penjumlahan menurut Maman 

Abdurahman dan Hayatin Nufus (2012: 17) merupakan penggabungan 

himpunan-himpunan atau penambahan dua bilangan dengan suatu bilangan 

yang merupakan jumlah. Cara yang dapat digunakan untuk menjumlahkan 

bilangan-bilangan tersebut terdiri dari dua cara yaitu penjumlahan ke samping 

dan bersusun ke bawah. Menurut Maman Abdurahman dan Hayatin Nufus 

(2012: 17) penjumlahan ke samping yaitu penjumlahan yang pengerjaan 

hitungannya guna untuk memperoleh jumlah bilangan dari hasil penjumlahan 

ke samping. Sedangkan penjumlahan bersusun ke bawah adalah penjumlahan 

yang pengerjaan hitungannya guna untuk memperoleh jumlah bilangan dari 

hasil penjumlahan bersusun ke bawah. 

Operasi hitung penjumlahan ke samping dan bersusun ke bawah yang 

terdapat dalam kurikulum SLB C tahun 2007 mencapai bilangan hingga 

seratus, misalnya: 
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a. Penjumlahan ke samping 

7 + 4 = ……… 

59 + 12 = ……… 

b. Penjumlahan bersusun ke bawah 

  
  

  
+   

  
  
  
  

Pembelajaran matematika mengenai operasi hitung penjumlahan hingga 

seratus mengandung berbagai aspek kemampuan abstraksi dalam 

memahaminya. Akan tetapi siswa tunagrahita ringan memiliki keterbatasan 

dalam kemampuan abstraksinya. Akibatnya siswa tunagrahita ringan 

mengalami kesulitan dalam kemampuan operasi hitung penjumlahan, 

sehingga akan berdampak pada kesulitan dalam pembelajaran mata uang dan 

operasi perhitungan. 

Kesulitan belajar berdampak bagi pembelajaran siswa selanjutnya dan 

tidak dapat memenuhi KKM yang diharapkan. Oleh karena itu, siswa yang 

mengalami sesulitan belajar utamanya kesulitan belajar matematika perlu 

mendapatkan layanan pendidikan dengan memperhatikan prinsip pengajaran 

matematika. Siswa yang belum mencapai KKM diberikan layanan 

pembelajaran remedial. Dengan demikian, siswa tunagrahita ringan yang 

mengalami kesulitan belajar matematika perlu diberikan pengajaran remedial 

yang didukung dengan media belajar yang tepat. 
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C.  Pembelajaran Remedial 

1. Pengertian Pembelajaran Remedial 

Pengajaran remedial dilakukan sebagai usaha untuk mengatasi kesulitan 

belajar siswa. Menurut Izhar Hasis (2001: 65) pengajaran remedial sebagai 

suatu bentuk khusus pengajaran yang ditunjukkan untuk menyembuhkan atau 

memperbaiki sebagian atau seluruh kesulitan belajar yang dihadapi oleh 

siswa. Pendapat ini didukung oleh Endang Supartini (2001: 44) pengajaran 

remedial ialah upaya guru melakukan pembelajaran yang ditujukkan pada 

menyembuhkan atau perbaikan usaha belajar, supaya dapat meningkatkan 

belajarnya secara optimal, sehingga dapat memenuhi kriteria keberhasilan 

minimal yang diharapkan. 

Berdasarkan pengertian pembelajaran remedial di atas dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran remedial merupakan bentuk usaha 

pembelajaran yang dilakukan guna membantu siswa dalam mengatasi 

kesulitan belajarnya sehingga dapat mencapai kriteria pencapaian minimal 

yang ditetapkan. 

 

2. Fungsi Pembelajaran Remedial 

Secara umum pembelajaran remedial berfungsi seperti pembelajaran 

biasa yaitu menjadikan siswa yang belum tahu menjadi mengetahui. Menurut 

Izhar Hasis (2001: 68) fungsi pembelajaran remedial dapat penulis 

kemukakan antara lain: 
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1. Fungsi korektif, artinya melalui pembelajaran remedial dapat diadakan 

pembetulan atau perbaikan terhadap sesuatu yang dipandang mencapai 

apa yang diharapkan.   

2. Fungsi pemahaman, bahwa pengajaran remedial memungkinkan guru, 

siswa dan pihak lain dapat memperoleh pemahaman peserta didik. 

3. Fungsi penyesuaian, pengajaran remedial dapat membentuk siswa dapat 

menyesuaikan diri terhadap tuntutan dalam proses belajarnya. 

4. Fungsi pengayaan, bahwa pengajaran remedial dapat memperkaya proses 

belajar mengajar. Pengayaan lain adalah juga terdapat dari segi metode 

dan alat yang digunakan. 

5. Fungsi akselerasi, pengajaran remedial dapat mempercapat proses belajar 

mengajar baik dari segi waktu maupun materi. 

6. Fungsi terapeutik, pengajaran remedial dapat menyembuhkan atau 

memperbaiki kondisi kepribadian siswa yang diperkirakan menunjukkan 

adanya penyimpangan. 

Sementara itu Endang Supartini (2001: 46) menyatakan fungsi pengajaran 

remidial yaitu membantu meningkatkan hasil belajar, yang intinya mencapai 

ketuntasan dalam belajar atau untuk mencapai belajar tuntas. Pembelajaran 

remedial yang diberikan pada siswa tunagrahita ringan yang mengalami 

kesulitan dalam kemampuan operasi hitung penjumlahan termasuk dalam 

fungsi korektif. Fungsi korektif yang dimaksud adalah melalui pembelajaran 
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remedial dapat diadakan pembetulan atau perbaikan terhadap sesuatu yang 

dipandang mencapai apa yang diharapkan. Dalam hal ini kemampuan operasi 

hitung penjumlahan dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran remedial 

juga terdapat dari segi media. Media yang digunakan adalah media yang 

dipandang paling tepat dalam pembelajaran matematika pada siswa 

tunagrahita ringan. 

D.  Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Pembelajaran yang mampu menjadikan siswa aktif membangun 

keilmuannya pada umumnya menggunakan sumber belajar berupa media 

pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran. Azhar Arsyad (2011: 7) 

menyatakan bahwa media pendidikan merupakan alat bantu dalam proses 

belajar baik di dalam dan di luar kelas. Artinya media pembelajaran yang 

digunakan dapat membantu KBM yang berlangsung di dalam maupun di luar 

kelas. Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (2002: 7) menambahkan bahwa media 

pendidikan adalah alat bantu metode yang digunakan dalam rangka 

komunikasi dan interaksi guru dan siswa. Guna mempermudah siswa dalam 

menerima materi pelajaran, dibutuhkan media yang dapat membantu guru 

menyampaikan materi tersebut kepada peserta didik menggunakan metode 

yang telah ditentukan. Dengan kata lain, media pembelajaran dapat digunakan 

sebagai alat bantu metode. Menurut Ahmad Rohani (1997: 3) media adalah 
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segala sesuatu yang dapat di indra yang berfungsi sebagai perantara atau 

sarana atau alat untuk proses komunikasi (proses belajar mengajar).  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan alat bantu metode yang digunakan dalam KBM 

guna menyampaikan materi pelajaran untuk menjembatani komunikasi dan 

interaksi guru dan siswa baik di dalam maupun di luar kelas. 

 

2. Fungsi Media Pembelajaran 

Menurut Azhar Arsyad (2011: 26) fungsi penggunaan media 

pembelajaran adalah: 

a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

b. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian 

anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih 

langsung antara siswa dan lingkungannya dan kemungkinan siswa untuk 

belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemempuan dan minatnya. 

Menurut Ahmad Rohani (1997: 9) fungsi media adalah: 

a) Menyampaikan informasi dalam proses belajar mengajar. 

b) Memperjelas informasi pada waktu tatap muka dalam proses 

belajar mengajar. 

c) Melengkapi dan memperkaya informasi dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

d) Mendorong motivasi belajar.  

e) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyampaikannya. 

f) Menambah variasi dalam menyajikan materi. 

g) Menambah pengertian nyata tentang suatu pengetahuan. 
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h) Memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak diberikan guru, 

serta membuka cakrawala yang lebih luas, sehingga pendidikan 

yang bersifat produktif. 

i) Memungkinkan peserta didik memilih kegiatan belajar sesuai 

dengan kemampuan, bakat dan minatnya. 

j) Mendorong terjadinya interaksi langsung antara peserta didik 

dengan guru, peserta didik dengan peserta didik serta perserta 

didik dengan lingkungannya. 

k) Mencegah terjadinya verbalisme. 

l) Dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. 

m) Mudah dicerna dan tahan lama dalam menyerap pesan-pesan 

(informasinya sangat membekas, tidak mudah lupa).  

n) Dapat mengatasi watak dan pengalaman yang berbeda. 

 

Sementara itu Arief S. Sadiman, dkk (2006: 17)  menyatakan media 

pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut: 

a) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat  verbalistis 

b) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indra. 

c) Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi 

sikap pasif peserta didik. 

d) Membantu guru dalam mengatasi kesulitan guru, yaitu dengan 

kemampuannya: memberikan perangsang yang sama, mempersamakan 

pengalaman, menimbulkan persepsi yang sama. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi media 

pembelajaran antara lain: 

1. Memperjelas penyajian informasi sehingga tidak terlalu bersifat 

verbalism. 

2. Mendorong siswa untuk belajar aktif sehingga termotivasi dalam belajar. 
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3. Mendorong adanya interaksi antara siswa dan guru. 

4. Dapat mengamati kesulitan belajar yang dialami siswa. 

5. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indra. 

3. Jenis Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki ciri utama yaitu dapat membawa pesan atau 

informasi kepada siswa sebagai penerima. Terdapat dua jenis media menurut 

Seels & Glasgow dalam Azhar Arsyad (2011: 33) dapat penulis kemukakan 

yaitu: 

1. Media Tradisional 

a. Visual diam yang diproyeksikan 

1) proyeksi opaque(tak-tembus pandang) 

2) proyeksi overhead 

3) slides 

4) filmtrips 

b. Visual yang tak diproyeksikan 

1) gambar, poster 

2) foto  

3) charts, grafik, diagram 

4) pameran, papan info, papan-bulu 

c. Audio 

1) rekaman piringan 
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2) pita kaset, reel, cartridge 

d. Penyajian multimedia 

1) slide plus suara (tape) 

2) multi-image 

e. Visual dinamis yang diproyeksikan 

1) film 

2) televisi 

3) video 

f. Cetak 

1) buku teks 

2) modul, teks terprogram 

3) workbook 

4) majalah ilmiah, berkala 

5) lembaran lepas (hand- out) 

g. Permainan 

1) teka-teki  

2) simulasi 

3) permainan papan 

h. Realia 

1) model  

2) specimen (contoh) 
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3) manipulative (peta, boneka) 

2. Media Teknologi Mutakhir 

a. Media berbasis telekomunikasi 

1) telekonfren 

2) kuliah jarak jauh 

b. Media berbasis mikroprosesor 

1) computer-assisted instruction 

2) permainan computer 

3) sistem tutor intelijen 

4) interaktif 

5) hypermedia 

6) compact (video) disc 

 

Sementara itu menurut Nana Sudjana & Ahmad Rivai (2002: 3) media 

pengajaran dapat penulis kemukakan yaitu: 

1. Media grafis 

a. gamabar 

b. foto 

c. grafik 

d. bagan atau diagram 

e. poster 

f. kartun 
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g. komik 

2. Media tiga dimensi 

a. model padat (solid model) 

b. model penampang 

c. model susun 

d. model kerja 

e. mock- up 

f. diorama 

3. Media proyeksi 

a. slide 

b. film strips 

c. film  

d. penggunaan OHP 

4. Penggunaan manusia 

 

Berdasarkan uraian di atas, jenis media pembelajaran dapat dibedakan 

menjadi media visual, media audio visual, media audio, media cetak multi- 

media dan penggunaan manusia sebagai media pembelajaran. Pemilihan 

media yang tepat akan memperlancar dalam KBM khususnya pembelajaran 

remedial. Media yang digunakan dalam pembelajaran remedial untuk 

meningkatkan kemampuan operasi hitung penjumlahan pada siswa 
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tunagrahita ringan dalam penelitian ini termasuk dalam media visual yaitu 

media Blok Dienes. 

 

E.  Media Pembelajaran Blok Dienes 

1. Pengertian Media Pembelajaran Blok Dienes 

Media Blok Dienes merupakan jenis media visual. Menurut Sukayati dan 

Agus Suharjana (2009: 16) media Blok Dienes berfungsi untuk mengajarkan 

konsep atau pengertian tentang banyak benda, membandingkan dan 

mengurutkan banyak benda, nilai tempat suatu bilangan (satuan, puluhan, 

ratusan dan ribuan) serta operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 

pembagian sesuai jenjang kelas. 

Menurut Marsudi Raharjo (2009: 25) Blok Dienes dapat membedakan 

secara tajam perbedaan antara satuan yang berbentuk kubus kecil dengan 

puluhan yang berbentuk batangan, ratusan berbentuk kepingan dan ribuan 

yang berbentuk kubus besar. Blok Dienes dapat dibuat dari kayu yang 

dibentuk menjadi bentuk-bentuk kubus. Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa media Blok Dienes merupakan jenis media visual berupa 

kubus satuan, puluhan, ratusan dan ribuan yang berfungsi sebagai alat peraga 

dalam pembelajaran konsep atau pengertian tentang banyak benda, 

membandingkan dan mengurutkan banyak benda, nilai tempat suatu bilangan 

serta operasi hitung. Oleh karena itu, menggunakan media Blok Dienes dapat 
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membantu siswa mengatasi kesulitan dalam kemampuan operasi hitung 

penjumlahan. 

 

2. Alasan Penggunaan Media Blok Dienes dalam Pembelajaran Remedial 

bagi Siswa Tunagrahita Ringan 

Siswa tunagrahita ringan memiliki karakteristik kemampuan intelektual 

di bawah rata-rata sehingga mengakibatkan lemahnya kemampuan abstraksi. 

Oleh karena itu, prinsip pembelajaran penjumlahan siswa tunagrahita ringan 

hendaknya dimulai dari tahap sederhana atau konkret. Dengan demikian 

pengajaran remedial bagi siswa tunagrahita ringan untuk mengatasi kesulitan 

kemampuan operasi hitung penjumlahan, menggunakan media Blok Dienes. 

Hal itu dikarenakan penggunaan Blok Dienes memenuhi kriteria pemilihan 

media pembelajaran remedial untuk meningkatkan kemampuan operasi hitung 

penjumlahan pada siswa tunagrahita ringan. Hal ini didukung dengan 

pendapat Azhar Arsyad (2011: 75-76) serta pendapat Nana Sudjana dan 

Ahmad Rivai (2003: 4- 5) di antaranya: 

a) Media Blok Dienes sesuai digunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

b) Memberikan dukungan terhadap isi bahan pembelajaran dalam hal ini 

materi penjumlahan. 

c) Media yang digunakan mudah diperoleh, karena dapat terbuat dari kayu 

sehingga dapat dibuat sendiri. 
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d) Guru kolaborasi dan peneliti dapat menggunakannya sebagai media dalam 

pembelajaran operasi hitung penjumlahan. 

e) Media Blok Dienes sesuai dengan taraf berfikir siswa tunagrahita ringan, 

yaitu dimulai dari tahapan konkret. 

 

3. Langkah-langkah Penggunaan Media Blok Dienes 

Langkah penggunaan media Blok Dienes dalam pembelajaran 

matematika materi operasi hitung penjumlahan bagi siswa tunagrahita ringan 

dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. Pengenalan media Blok Dienes 

1) Siswa mengenal kubus kecil pada media Blok Dienes sebagai satuan 

yang setiap paket berjumlah 9. 

2) Siswa mengenal bentuk batangan pada media Blok Dienes sebagai 

puluhan yang setiap paket berjumlah 90. 

3) Siswa mengenal bentuk kepingan pada media Blok Dienes sebagai 

ratusan yang berjumlah 100. 



 
 

35 
 

 
Gambar 1. Gambar Media Blok Dienes 

Tabel 1. Potongan-potongan Media Blok Dienes 

No Nama Blok Potongan Blok Dienes Keterangan 

1 Kubus 
 

 mewakili satu satuan 

2 Batangan 
 

          mewakili satu puluhan 

3 Kepingan 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

mewakili satu ratusan 

 

b. Operasi hitung penjumlahan ke samping dan bersusun ke bawah 

a. Memberikan soal penjumlahan 

b. Siswa membaca bilangan pertama dari soal 
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c. Letakkan blok sesuai dengan bilangan pertama pada nilai tempatnya 

masing-masing. Puluhan pada tempat puluhan, satuan pada tempat 

satuan. 

d. Siswa membaca bilangan ke dua atau bilangan penjumlah. 

e. Letakkan blok sesuai dengan bilangan ke dua atau penjumlah pada 

nilai tempatnya masing-masing. Puluhan pada tempat puluhan, satuan 

pada tempat satuan. 

f. Siswa kemudian membaca soal penjumlahan yang ditunjukkan oleh 

jumlah blok. 

g. Sesuai dengan implementasi dari operasi penjumlahan, gabungkan 

blok satuan terlebih dahulu dan letakkan pada kotak hasil satuan. 

h. Setiap 10 blok satuan, gantikan dengan 1 blok puluhan dan letakkan 

pada kotak hasil puluhan. 

i. Lanjutkan menggabungkan blok puluhan dan letakkan pada kotak 

hasil puluhan. 

j. Setiap 10 blok puluhan, gantikan dengan 1 blok ratusan dan letakkan 

pada kotak hasil ratusan. 

k. Hitung jumlah blok pada kotak hasil sesuai dengan nilai tempatnya 

masing-masing. 

l. Siswa kemudian menuliskan hasil yang diperoleh pada jawaban. 
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m. Agar siswa benar-benar paham, kegiatan ini dilakukan berulang kali 

dengan bilangan yang berbeda. Ini dapat dilakukan dengan bimbingan 

guru maupun oleh siswa sendiri. 

n. Contoh  

1) Andaikan akan mencari hasil penjumlahan dua buah bilangan 

seperti contoh, misalkan : 58 + 39 = ..... , atau jika ditulis ke 

bawah: 
  
  

  
+ 

2) Membaca bilangan pertama yaitu lima puluh delapan untuk 

bilangan 58. 

3) Letakkan media Blok Dienes pada tempat yang sesuai dengan 

bilangan yang dikehendaki, yaitu 5 blok puluhan dan 8 blok satuan 

untuk bilangan 58. 

4) Membaca bilangan ke dua atau penambah yaitu tiga puluh 

sembilan untuk bilangan 39. 

5) Letakkan 3 blok puluhan dan 9 blok satuan untuk bilangan ke dua 

yaitu 39. 

6) Membaca bilangan yang ditunjukkan oleh media Blok Dienes 

yaitu lima puluh delapan ditambah tiga puluh sembilan. 

7) Gabungkan 8 blok satuan pada bilangan pertama dengan 9 blok 

satuan pada bilangan ke dua, sehingga diperoleh 17 blok satuan 

dan letakkan pada kotak hasil satuan.  
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8) Ambil 10 blok satuan dan gantikan dengan 1 blok puluhan dan 

letakkan pada kotak hasil puluhan.  

9) Gabungkan 5 blok puluhan pada bilangan pertama dengan 3 blok 

puluhan pada bilangan ke dua, sehingga diperoleh 8 blok puluhan 

dan letakkan pada kotak hasil puluhan. 

10) Hitung jumlah blok pada kotak hasil sesuai dengan nilai 

tempatnya, yaitu sembilan puluh tujuh. 

11) Selanjutnya siswa menuliskan hasil yang diperoleh pada jawaban. 

Berikut ini dapat di gambarkan contoh operasi hitung penjumlahan 

menggunakan media Blok Dienes: 
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Gambar 2. Contoh Operasi Hitung Penjumlahan 

 

F. Kerangka Pikir 

 

Siswa tunagrahita ringan mengalami hambatan dalam kemampuan 

intelektualnya. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuannya dalam berpikir 

abstrak. Meskipun demikian, siswa tunagrahita ringan masih dapat dikembangkan 

kemampuan akademiknya di sekolah khusus atau SLB C. Salah satu kemampuan 
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akademik yang terdapat dalam materi pembelajaran yang diberikan pada siswa 

tunagrahita ringan adalah kemampuan dalam operasi hitung penjumlahan hingga 

seratus. Teknik yang dilakukan dalam operasi hitung penjumlahan adalah 

penjumlahan ke samping dan penjumlahan bersusun ke bawah. 

Kegiatan menjumlah hingga nilai seratus sulit dipahami oleh siswa 

tunagrahita ringan yang memiliki daya abstraksi rendah. Kondisi ini 

mengakibatkan siswa mengalami kesulitan dalam melakukan operasi hitung  

penjumlahan. Dengan demikian dibutuhkan adanya suatu pengajaran remedial 

guna mengatasi kesulitan siswa tunagrahita ringan dalam operasi hitung 

penjumlahan. Pada dasarnya tahapan berpikir siswa tunagrahita ringan terdiri dari 

tahap konkret menuju tahap abstrak. Oleh karena itu, selain pembelajaran 

remedial juga dibutuhkan media pembelajaran yang mampu membantu siswa 

dalam oparasi hitung penjumlahan. 

Salah satu media yang dapat digunakan adalah Blok Dienes. Media Blok 

Dienes mampu membedakan antara satuan, puluhan dan ratusan. Selain itu, media 

Blok Dienes juga bersifat konkret dan sesuai dengan tahapan belajar yaitu tahap 

konkret. Dengan demikian, kemampuan siswa tunagrahita ringan dalam operasi 

hitung penjumlahan ke samping dan bersusun ke bawah akan meningkat.  

Berikut ini dapat digambarkan kerangka pemikiran yang dijadikan dasar 

pemikiran dalam penelitian ini. Kerangka tersebut merupakan dasar pemikiran 

dalam melakukan analisis pada penelitian ini 
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Gambar 3.  Kerangka Pikir 

 

G. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pikir yang telah diuraikan di 

atas maka dapat diajukan hipotesis penelitian: 

“Penggunaan media Blok Dienes dalam pembelajaran remedial matematika dapat 

meningkatkan kemampuan operasi hitung penjumlahan pada siswa tunagrahita 

ringan kelas dasar III di SLB C Dharma Rena Ring Putra II Yogyakarta”. 
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