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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran matematika mempunyai peran penting dalam berbagai 

disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Pelajaran matematika 

diberikan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis 

,analitis, sistemati, kritis dan kreatif. Penguasaan materi dalam pembelajaran 

matematika yang benar sangat diperlukan untuk anak tunagrahita sedang. 

Karena pembelajaran matematika yang diajarkan hendaknya disesuaikan 

dengan kemampuan anak, diberikan secara bertahap, berulang-ulang  dan terus 

menerus serta memerlukan kesabaran disertai dengan tenaga pembimbing yang 

ulet diharapkan kemampuan anak tersebut dapat dikembangkan secara optimal. 

Materi yang diberikan pada anak tunagrahita tidak semuanya dapat terserap 

oleh anak dengan baik yaitu dalam menghitung bilangan 1–10, menyebutkan 

simbol bilangan 1–10 dan menulis bilangan 1–10. Tetapi pembelajaran  

matematika tersebut tidak dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan. 

Pembelajaran matematika yang diberikan pada anak tunagrahita sedang 

perlu disesuaikan dengan kemampuannya. Pembelajaran remidial mengenal 

simbol bilangan bertujuan untuk mengurangi kesulitan belajar yang dialami 

oleh anak, sedapat mungkin mendekati pencapaian kurikulum sesuai standar 

normatif. Dalam kenyataannya di lapangan pembelajaran materi matematika 

yang diberikan untuk anak tunagrahita sedang di SLB Daya Ananda Kalasan 

Yogyakarta khususnya kelas III SDLB tidak dapat dikuasai dengan baik. 
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Pembelajaran simbol bilangan angka 1–10, anak dapat membilang angka 1–10 

dengan baik, tetapi anak belum memahami simbol bilangan dengan baik juga 

mengalami kesulitan dalam menulis angka. 

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti, pembelajaran 

matematika yang diberikan guru selama ini terlihat kurang variasi dalam 

penggunaan metode dan alat peraga. Suasana yang kurang nyaman, sehingga 

hasil belajar menjadi kurang maksimal. Dan akibatnya anak tunagrahita sedang 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika. Kesulitan belajar yang 

tidak ditangani dengan baik, akan membuat anak tunagrahita sedang 

mengalami kesulitan atau hambatan dalam belajar matematika di tingkat 

berikutnya dan hasil belajarnya tidak mencapai yang diharapkan. Karena itu 

dibutuhkan penanganan yang tepat dan sesuai dengan kondisi anak tunagrahita 

sedang. 

Anak tunagrahita sedang yang mengalami kesulitan atau kegagalan 

dalam belajar matematika dapat dibantu dengan memberikan bantuan untuk 

memperbaiki belajarnya, sesuai dengan kemampuan dan kesulitan yang 

dialami oleh anak tunagrahita sedang. Bentuk bantuan yang diberikan pada 

anak tunagrahita sedang disesuaikan dengan jenis, sifat dan hambatannya. 

Bentuk bantuan yang diberikan itu adalah pengajaran remidial, karena 

pengajaran remidial lebih terpusat pada kesulitan yang dihadapi anak yang 

mengacu pada kesulitannya saja. Pengajaran remidial adalah suatu bentuk 

pengajaran khusus yang sifatnya memperbaiki dalam proses belajar mengajar. 

Bentuk pengajaran remidial yang digunakan untuk membantu mengatasi anak 
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tunagrahita sedang yang mengalami kesulitan adalah pengajaran remidial yang 

bersifat koreksi yaitu memperbaiki proses belajar mengajar, dengan harapan 

dapat membantu anak tunagrahita sedang dalam mempelajari materi yang 

belum dikuasai dalam pembelajaran matematika yaitu dengan menggunakan 

balok angka, puzzle angka, kartu angka 1–10, serta menggunakan metode 

permainan, metode pemberian tugas dan metode tanya jawab. Dengan suasana 

kelas yang kondusif dari gangguan perhatian serta diberikan ketika di luar jam 

pelajaran dengan menggunakan waktu setelah jam pelajaran selama 30 menit, 

serta mengacu pada materi berdasarkan letak kesulitan yang dialami oleh anak. 

Hal ini diharapkan hasil belajar yang dicapai dapat berhasil dengan baik, dapat 

berhasil dalam peningkatan penguasaan materi simbol bilangan 1–10 dari 

membilang, mengenal dan menulis bilangan sesuai kesulitan pada simbol 

bilangan yang dialami oleh anak tunagrahita sedang. 

Berdasarkan permasalahan dan kenyataan di atas, maka peneliti perlu 

mengadakan penelitian untuk mengetahui serta mengungkapkan bahwa 

permasalahan dapat diatasi dengan pengajaran remidial. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Permasalahan pada anak tunagrahita sedang yang dijadikan dasar       

mengadakan penelitian antara lain: 

1. Anak tunagrahita sedang yang diteliti mengalami kesulitan dalam 

menghitung bilangan 1 - 10.  
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2. Anak tunagrahita sedang mengalami kesulitan atau kegagalan dalam 

mengenal dan menulis  simbol bilangan 1–10, sehingga belum mencapai 

batas nilai minimal di kelasnya yaitu 60. 

3. Anak tunagrahita sedang mengalami ketidakmampuan dalam 

menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan. 

4. Pembelajaran remidial belum dilaksanakan secara maksimal di SLB Daya 

Ananda Kalasan Yogyakarta. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat cukup banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh anak 

tunagrahita sedang, maka peneliti membatasi permasalahan pada kesulitan 

anak tunagrahita sedang dalam mempelajari simbol bilangan 1–10, kelas III 

SDLB di SLB Daya Ananda Kalasan Yogyakarta. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka peneliti merumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peningkatan kemampuan 

anak tunagrahita sedang Kelas III di SLB  Daya Ananda Kalasan Yogyakarta 

dalam penguasaan simbol bilangan 1–10 menggunakan kartu angka dan puzzle 

angka? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan anak 

tunagrahita sedang Kelas III di SLB  Daya Ananda Kalasan Yogyakarta dalam 

penguasaan simbol bilangan 1–10 menggunakan kartu angka dan puzzle angka.  



 
5 

 

 
 

F. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan khasanah 

keilmuan pendidikan luar biasa yaitu tentang pengajaran remidial bidang 

studi matematika sebagai upaya mengatasi kesulitan belajar matematika. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi sekolah atau lembaga sebagai masukan untuk guru SLB dalam 

pengajaran matematika yang dialami anak tunagrahita sedang sebagai 

langkah untuk penanganan khusus. 

b. Sebagai bahan pertimbangan pengajaran remidial bagi sekolah 

,khususnya di SLB SDLB Daya Ananda Kalasan Yogyakarta, sebagai 

tujuan pengajaran matematika bagi anak kelas III SDLB di SLB Daya 

Ananda Kalasan Yogyakarta. 

 

G. Batasan Istilah 

1. Pengajaran Remidial 

Pengajaran remidial merupakan salah satu bentuk pengajaran untuk                 

mengatasi terjadinya kesalahan atau kesulitan dalam pembelajaran sebagai 

hasil pengajaran menjadi lebih baik. Dalam penelitian ini hasil pengajaran 

matematika simbol bilangan 1–10. 

2. Penguasaan Simbol Bilangan  

Penguasaan simbol bilangan adalah kemampuan siswa dalam membaca           

simbol bilangan, mengenal simbol bilangan, menulis simbol bilangan. 
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Penguasaan simbol bilangan dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

simbol bilangan 1–10. 

3. Anak Tunagrahita Sedang 

 Anak tunagrahita sedang adalah merupakan anak yang masih mampu    

diberi latihan-latihan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Muhammad 

Effendi (2005: 90) anak tunagrahita sedang (embisil) adalah anak 

tunagrahita yang memiliki kecerdasan sedemikian rendahnya sehingga 

tidak mungkin untuk mengikuti program yang diperuntukkan bagi anak 

tunagrahita ringan. 

     

 

 

 

 


