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BAB I   

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang paling berharga dengan masa depan 

anak sebagai pembentukan kualitas suatu bangsa. Sebagaimana dalam UUD 

1945 Pasal 31 “Pendidikan adalah hak seluruh warga negara tanpa 

membedakan asal usul, sosial, ekonomi, maupun keadaan fisik seseorang, 

termasuk anak-anak yang mempunya kelainan”. Dalam hal ini anak luar biasa 

mendapatkan pendidikan yang selayaknya dengan anak normal biasanya. 

Pendidikan sebagai tolak ukur untuk mencapai tujuan yang diharapkan agar 

anak mampu belajar dan berkomunikasi dengan orang di sekelilingnya. 

Sebagai negara yang memiliki penduduk yang bermayoritas muslim 

dengan berbagai suku, adat dan agama. Tentunya disini perlunya 

pembangunan karakter yang kuat dalam melatih anak-anak dalam belajar. 

Sebagaimana dalam Undang-undang nasional indonesia UUN nomor 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional  Bab IV pasa 10 menyatakan 

bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing 

dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada pasal 11 ayat (1) juga 

menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan 

layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang 

bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dalam hal ini 

partisipasi pemerintah daerah wajib dan berhak memberikan pembelajaran 
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yang bermutu kepada anak-anak disekolah baik sekolah SD, SMP, SMA dan 

Sekolah Luar Biasa (SLB).1 

Anak Tunagrahita masih dipandang memiliki kelainan dan 

kekurangan  pada masyarakat. Pada hal dalam  akademik anak tuna grahita 

mempunyai kelainan diatas rata-rata seperti anak lainnya. Dalam belajar anak 

tuna grahita mempunyai kekurangan dalam hal asesmen membaca (reading) 

karena kelemahan IQ nya. Dalam pengertiannya anak tuna grahita mengalami 

kelemahan mental. Sehingga mempengaruhi psikologis dan karakter anak 

dalam berkomunikasi dengan teman sebayanya. Lebih spesifiknya  anak tuna 

grahita mengalami gangguan otaknya sehingga mempengaruhi daya pikirnya. 

Selain itu gangguan mental (retardation mental)  membuat nya tidak percaya 

diri. Anak Tuna Grahita memiliki kemampuan intelegensi di bawah rata  50 -

70. Sehingga anak Tuna grahita membutuhkan perhatian khusus dalam dalam 

pembelajaran. Dalam hal ini peran guru dalam mendampingi anak belajarnya 

perlu penggunaan metode khusus agar anak mampu memahami dengan apa 

yang di ajarkan. Dalam hal ini perlunya guru disekolah memakai metode- 

metode belajar yang cocok dengan kondisi anak agar mampu memahami 

dengan materi yang diajarkan.  

Secara garis besar pembelajaran pada anak tuna grahita masih belum 

kondusif dalam pembelajarannya. Di kutip dari jurnal E-JUPEK. Menurut 

Direktorat Pendidikan Luar Biasa (2003) menyatakan “anak Tuna Grahita 

merupakan anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas 

akademik”. Dapat di jelaskan bahwa proses pembelajaran dalam anak tuna 
                                                           

1 Nazaruddin, “Manajemen Pembelajaran, implementasi Konsep, Karakteristik dan 
Metodologi Pendidikan  Agama Islam di Sekolah Umum” 2007 hal. 9. 
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grahita membutuhkan metode-metode khusus dalam pembelajaran  agar 

tercapai dalam pembelajaran.2 

Psikologis anak tuna grahita mengalami tekanan yang luar biasa jika 

ada sesuatu yang tidak terturuti. Dalam hal ini anak tuna grahita 

membutuhkan bimbingan khusus. Sehingga guru mampu memahami  emosi 

dan keadaan anak tuna grahita. Anak  Tuna Grahita di Indonesia  dapat di 

klasifikasikan intelegensinya  dengan beberapa bagian: Anak Tuna Grahita 

dengan IQ sedang 50-70, sedang memiliki IQ 35-40  dan  berat iQ 20-25.  

kemampuan intelegensi ini membutuhkan  metode  pembelajaran yang  

dengan kondisi anak dan situasi  yang menyenangkan bagi anak tunagrahita. 

Dewasa ini banyak Anak Tuna Grahita mempunyai potensi yang luar 

biasa karena mereka didik dengan metode yang baik sesuai dengan 

pembelajaran yang mereka butuhkan. Disisi lain anak tuna grahita 

mempunyai kelemahan dalam berfikir karena keterbatasan intelegensinya.   

Kematangan emosi pada anak tuna grahita perlu dibangun dengan sikap dan 

perilaku sosial ketika berhadapan dengan seseorang. Sosialisasi pada anak 

tuna grahita akan menumbuhkan keyakinan dan juga penyesuaian diri 

terhadap sesama. Misalnya di luar kelas mereka bermain dan menjalin 

komunikasi dengan teman sesama. Dalam hal ini penyesuaian diri seseorang  

akan membantu mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.  

sebagaimana mengutip  penyesuaian diri sosial menurut Schneiders (1964), 

“Rumah, sekolah dan masyarakat merupakan aspek khusus dari aspek 

kelompok sosial  dan melibatkan  pola-pola hubungan  diantara kelompok 
                                                           

2 Fadila sefni, “(jurnal ilmiah pendidikan khusus) kegiatan pembelajaran anak luar biasa” 
(2014) hal: 182-19. 
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tersebut  dan  saling berhubungan secara integral”.3 Dari pengertian tersebut 

jika di gambar kan dalam bidang  chart maka siklus dalam penyesuaian ini 

akan membentuk kemandiriaan seseorang sesuai dengan kontribusi hubungan 

yang terjadi. Kepribadian sosial akan terbentuk dengan ranah kognitif 

perkembangan anak dalam siklus tersebut . 

 

 

SELF                  

 

 

               Gambar 1.1 Bentuk Ranah Kognitif Perkembangan Anak 

Pada bidang diatas dapat dijelaskan bahwa self (kepribadian) 

seseorang akan di bentuk oleh pola utama, Rumah (home) di dalam keluarga 

seseorang akan merasa nyaman dan secara otomatis kepribadian seorang anak 

mempunyai hubungan erat dengan keluaganya. Disini keluarga mempunyai 

pondasi (foundation)  yang kuat dalam membangun  karakter, sikap, sifat dan 

perilaku. Pola kedua, Sekolah (school) dalam hal ini institusi sebagai 

lingkungan pendidikan mempunyai tempat yang penting dalam membentuk 

pengetahuan (knowledge) selain itu disekolah terjadi banyak interaksi 

komunikasi dengan  keadaan teman yang lain lingkungan. Tujuan anak 

sekolah membangun pribadi anak dengan intelektualitas dan sosialitas. Pola 

ketiga, Masyarakat (society) hal ini yang sering di harapkan masyarakat  

untuk membangun pribadi yang baik  pada kepribadian siswa. Akan tetapi 
                                                           

3 M.Nur Ghufron & Rini Risnawati, “Teori-Teori Psikologi”, (Penerbit AR – RUZZ MEDIA 
Yogyakarta 2014) hal:53. 
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kebanyakan orang tua takut dengan pergaulan yang  tidak baik dalam 

masyarakat. Karena  rusaknya lingkungan dan hubungan sosial. 

Diagnosis anak tuna grahita (SLB Panti Asih Pakem)  terlihat pada 

masa studi belajar mengalami gangguan kemampuan berfikir, bahasa  serta 

gerak tubuh yang  terlihat pada saat pola interaksi dan kemampuan sosial 

diantara mereka. intelegensi sangat berpengaruh terhadap perubahan sikap, 

daya fikir dan interaksi sosial. Pengucapan (verbal kata) terganggu dengan 

kelambatan dan proses perkembangan otak selain itu kemampuan mereka 

dalam mempelajari huruf-huruf masih ada kendala dengan proses komunikasi 

dan tahap belajar mereka disekolah.  

Pembelajaran pada anak Tuna Grahita Membutuhkan guru 

professional untuk memberikan metode yang baik pada anak luar biasa.  Saat 

ini banyak sekali anak Tuna Grahita yang membutuhkan metode 

Pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dalam aplikasi pembelajaran.  

pengalaman siswa dalam belajar akan menjadi kebutuhan  siswa dalam 

keberhasilan siswa. UNESCO merumuskan  bahwa tujuan belajar yang 

dilakukan oleh peserta didik harus dilandaskan pada 4 pilar yaitu Learning  to 

Know, learning how to do, learning to be, and learning how to live together. 

Dua landasan yang pertama mengandung maksud  bahwa proses belajar yang 

dilakukan peserta didik mengacu pada kemampuan mengaktualkan  dan 

mengorganisisr segala pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki masing-

masing individu dalam menghadapi segala jenis  pekerjaan berdasarkan basis 

pendidikan yang dimilikinya (hard Skill) (Deni Damayanti 2014:67). Adapun  

empat pilar pendidikan menurut UNESCO (1996), yaitu: (1) Leraning to 
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know atau learning to learn mengandung pengertian  bahwa belajar itu pada 

dasarnya  tidak hanya berorientasi kepada produk atau hasil belajar, akan 

tetapi juga harus beorientasi kepada proses belajar. (2) Learning to do 

mengandung pengertian bahwa belajar itu  bukan hanya sekedar mendengar 

dan melihat  dengan tujuan akumulasi pengetahuan, tetapi belajar untuk  

berbuat dengan tujuan akhir penguasaan kompetensi yang sangat di perlukan 

dalam era persaingan global. (3) Learning to be mengandung pengertian 

bahwa belajar adalah membentuk manusia yang “menjadi dirinya sendiri.” 

Dengan kata lain, belajar untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai 

individu  dengan keribadian yang dimiliki tanggung jawab sebagai manusia. 

(4) Learning live together adalah belajar bekerja sama. Hal ini sangat di 

perlukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat global  dimana 

manusia baik secara individual maupun secara kelompok tidak mungkin 

hidup sendiri atau mengasingkan diri  bersama kelompoknya.4 

Identifikasi pada anak di sekolah  anak Tuna Grahita di sekolah luar 

biasa  SLB  C1 Panti Asih Pakem  terlihat dengan kegiatan di sekolah ketika 

dalam proses pembelajaran  anak tuna Grahita mengalami kelemahan 

intelegensi perlunya penanganan khusus dengan metode belajar yang baru. 

Antisipasi guru dalam sekolah belum memuaskan secara meyeluruh terhadap 

metode yang ada, perlunya evaluasi dalam mekanisme pembelajaran dari 

seorang kepala sekolah  dengan membuat perencanaan baru. Kelemahan yang 

dialami pada anak tuna grahita teretak pada membaca (reading)  yang mana 

jika kebiasaan ini dilakukan secara terus menerus akan menjadikan otak kita 
                                                           

4  Wina Sanjaya,  “Buku Strategis Pendidikan Berorientasi Standar Proses Pendidikan”, 
(Kencana  Prenada Media Group, Rawamangun, Jakarta.2006) hal: 111 
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mudah mengingat dengan apa yang kita lakukan. Sebagaimana di ungkapkan 

dalam buku Quantum Larning membiasakan belajar nyaman dan 

menyenangkan.5   

“Menulis adalah aktivitas seluruh otak yang mengunakan belahan otak 

kanan (emosional) dan belahan otak kiri logika” 

Dari teori diatas dapat di jelaskan bahwa menulis dapat meningkatkan 

kemampuan otak. selain itu juga bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menulis dan membaca. Otak kanan dalam fungsinya merespon gagasan baru, 

ide dan juga emosi melibatkan seperti semangat dan gairah. Sedangkan otak 

kiri  mempunyai peran imajinasi dan ekspresi seperti penggunaan peran  

tanda baca dan bahasa. Kemampuan anak dalam memperoleh informasi 

dengan menulis kata membentuk mindset anak untuk melakukan hal-hal yang 

telah di imajinasikannya sesuai dengan keinginan anak seperti menggambar, 

merangkai kata-kata. 

Kenyataan pada penyandang anak tuna grahita di Indonesia pada 

sekolah luar biasa (SLB) belum bisa membaca secara lancar dengan huruf 

dan abjad yang di ajarkan di institusi sekolah. Pada hal  membaca pada 

tingkat sekolah merupakan sarana untuk mereka untuk mengembangkan 

kepribadian dan kerja mereka ketika mereka mencapai usia dewasa. 

Lemahnya membaca pada anak tuna grahita membuat proses pembelajaran 

dikelas belum berjalan dengan lancar. Selain itu anak juga belum bisa 

menulis  secara lancar di karenakan pengenalan pada huruf  pada anak Tuna 

Grahita belum di lakukan secara rutin. Minat pada anak Tuna Grahita  

                                                           
5 Bobbi De Porter & Mike Hernacki, “Quantum Learning, membiasakan belajar dengan 

nyaman dan menyenangkan”, (penerbit Kaifa, Bandung. 2002) hal:178. 
 



8 
 

mengalami penurunan jika Tidak diasah secara teratur. Kondisi belajar pada 

ruang kelas seharusnya mendukung dengan modifikasi kelas yang bagus 

dilengkapi sarana dan prasarana. Tujuan pembelajaran Anak Tuna grahita 

harus membangun motivasi didalamnya  dengan membuat media dan metode 

secara bergantian agar menjadikan suasana pembelajaran menarik . 

Faktor-faktor yang dialami Anak Tuna Grahita sangat banyak 

sehingga dalam kehidupannya anak Tuna Grahita mengalami keterbatasan 

hubungan sosial dengan masyarakat. Hilangnya rasa percaya diri dan kurang 

andilnya masyarakat dalam  mendidik Anak Tuna Grahita menyebabkan anak 

Kurang mendapatkan Perhatian penuh. Guru disekolah ingin mendidik anak 

terbut menjadi anak berguna karenanya proses pendidikan mendidiknya 

secara efisien dengan  kurikulum yang memadai dengan keadaan anak . 

Pada jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB) metode belajar yang 

diajarkan  memberikan  pandangan yang baik pada  penyampaian  pelajaran 

di kelas. perkembangan pengetahuan (knowledge)  di dalam dunia pendidikan 

menjadikan  siswa pandai dengan pelaksanaan pengajaran (teaching) di 

dalam kelas. Pada jenjang sekolah luar biasa  juga tetap diajarkan bagaimana 

cara membaca dan menulis dalam mengikuti pola pembelajaran di kelas 

secara aktif.  Namun hal ini masih di luar batas pelaksanaannya yang 

mungkin belum sesuai dengan kaidah atau  cara yang di ajarkan. 

Ada beberapa masalah yang yang terjadi pada dunia pendidikan di 

Indonesia khususnya pada tingkat sekolah luar biasa anak tuna grahita yang 

selama ini butuh perhatian khusus untuk mendongkrak belajar mereka. 

Mengutip dari sebuah kabar berita kompas. 
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“Ketidak kemampauan anak tuna gahita meraih prestasi yang lebih 
baik dan sejajajar  dengan anak normal karena ingatan anak tuna grahita 
sangat lemah di banding dengan anak normal. Maka tidak heran jika 
instruksi yang di berikan  kepada anak tuna grahita cenderung tidak melalui 
proses analisis kognitif. Perkembangan kognitif anak tuna grahita sering 
mengalami kegagalan dalam melalui periode atau tahapan perkembangan. 
Bahkan dalam taraf perkembangan yang paling sederhanapun anak tuna 
grahita seringkali tidak mampu menyelesaikan dengan baik.” (kompasiana,  
www.kompasiana.com )6 

 

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa  anak tuna grahita 

mengalami gangguan dalam belajar karena disebabkan gangguan mental dan 

disfungsi otak yang meliputi sel-sel otak. Kelemahan mereka dalam belajar 

tentunya sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Karena pada dasarnya 

belajar adalah mengembangakan kemampuan kognitif dan psikomotorik.  

Dalam hal ini sewajarnya mereka memerlukan bantuan khusus dari pihak 

yang memiliki kemampuan dalam mendidik anak. Metodenya dalam belajar 

guru memberikan  bahan ajar yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif. 

Dewasa ini pemerintah daerah khususnya indonesia semakin 

memperhatikan anak bekebutuhan khusus dengan meningkatkan fasilitas 

pendidikan, selain itu materi pendidikan dan bahkan sudah mulai menerima 

anak berkebutuhan khusus dalam lapangan dunia kerja. Meskipun demikian, 

tidak semua anak berkebutuhan khusus di terima dalam  dunia kerja  

berhubung dengan ketebatasan dan kemampuan IQ anak mulai dari yang 

terbatas fisik, mental dan gabungan dari keterbatasan  tersebut. Untuk dapat 

di terima dalam lapangan pekerjaan (anak berkebutuhan khusus) harus 

memiliki potensi suatu keahlian yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan untuk 

                                                           
6 Lifya /dra.lifya, “Guru anak berkebutuhan khusus spesialisasi Tunagrahita. Mengabdikan 

diri di SLB Wacana Asih Padang. Sumatra Barat” Dikutip dari http://www.kompasiana.com/dra.lifya/ 
membantu-anak-tunagrahita-melakukan-pengurangan-bilangan-1-10-dengan-media-batang-cuisena 
ire _551 c0e6a81331156019de1c1, dikases pada 7 Desember 2016. 



10 
 

memperoleh (Skill) keahlian tersebut mereka harus mendapatkan pendidikan 

yang intensif dari orang lain. Dalam hal ini sekolah di tuntut untuk 

memberikan pengajaran dan keahlian dalam bidang prakarya dll. 

Anak berkebutuhan khusus (tuna grahita) mereka memiliki 

keterbatasan dalam hal mental intelektual dan adakalanya di sertai dengan 

kelambatan berfikir, cacat fisik dan kurang mandiri. Untuk meningkatkan 

kemandirian tersebut anak tuna grahita sedang perlu di berikan sebuah 

ketrampilan sederhana yan dapat di terapkan kehidupan sehari-hari. Sehingga 

dengan memiliki ketrampilan tersebut mereka harapkan dapat menciptkan 

sendiri kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian mereka. Pada hasil 

analisa dokter atau pengamatan langsung pada anak. Berdasarkan pada hasil 

riset penelitian pada anak tuna grahita tergolong dalam kategori berat, sedang 

dan ringan. Berdasarkan pengamatan, anak tuna grahita ringan masih mampu 

untuk merawat dirinya sendiri sehingga tidak menggantungkan orang lain 

untuk mengurus diri, memahami beberapa pelajaran meskipun kemampuan 

otak dalam menangkap serta memahami pelajaran tersebut tidak semaksimal 

seperti anak normal. 

Berdasarkan observasi (penulis) lakukan bersumber dari wawancara 

Tarmin  selaku guru  sekolah SLB C1 Panti Asih Pakem, menuturkan bahwa: 

“Disekolah SLB ini menggunakan metode tebak kata, teka-teki 
silang (word square) di dalam pembelajaran di sekolah. Secara 
umum metodenya sama dengan sekolah umum lainnya. Adapun 
dalam pelaksanaannya metode word square disertai dengan gambar 
dan warna. Disisi lain untuk mempermudah anak dalam  belajar. 
Selain itu ada metode gambar yang dapat membantu mereka dalam 
belajar” (22 oktober 2016) 
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          Berdasarkan hasil observasi diatas bahwa sekolah SLB tersebut    

menggunakan metode word square yang fugsinya untuk melatih anak 

membaca serta berkomunikasi dengan teman, guru dan orang tua. Selain itu 

untuk melatih ingatan mereka agar mereka mampu membaca dan menulis 

secara baik. Masalah anak tuna grahita di sekolah Sekolah Luar Biasa SLB 

C1 Panti Asih Pakem terkait pembelajaran materi di kelas. Khususnya ana 

tuna grahita ketika mereka belajar dalam pelaksanaannya mereka  belum 

mampu dalam membaca dan menulis. Sering  terjadi disekolah luar biasa 

Anak tuna Grahita ketika dalam proses pembelajaran belum memahami 

secara betul materi belajar yang diajarkan. Sehingga apa yang diajarkan 

dalam sekolah tidak diingatnya secara menyeluruh  dan tidak di ulangi secara 

terus-menerus. Dalam pelaksaaannya anak tuna grahita mengalami kesulitan 

dalam membaca  karena apa yang diingatnya akan mudah hilang. Seharusnya 

dalam pelaksanaannya guru memberikan cara atau metode yang lain untuk 

mempermudah mereka dalam memahami pelajaran. Identifikasi dini pada 

pengamat (penulis) melihat dari studi  masalah penerapan yang terjadi belum 

memenuhi standar optimal, perlunya identifikasi masalah dalam proses 

pembelajaran: 1) Lemahnya belajar anak disebabkan kurang antispasi guru 2) 

Kurang minatnya membaca di karenakan metode guru yang kurang di 

modifikasi 3) Alat-prasana kurang memadai dengan kualitas yang ada 4) 

Anak Tunagrahita memiliki kelemahan mental dan intelektual 5) Anak tuna 

Grahita ringan mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dalam 

meningkatkan kemandirian 6) Dalam hal ini anak tuna grahita  ringan 

(sedang) perlu meningkatkan potensi. 



12 
 

Berdasarkan dari masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji 

lebih jauh dengan metode Word square yang berkenaan dengan latihan 

membaca dan menulis.  Dalam penelitian ini peneliti ingin membahas 

mengenai metode word Square yang di terapkan disekolah Anak Tuna 

Grahita di sekolah SLB C1 Panti Asih Pakem. Dari sinilah peneliti ingin 

mengetahui aplikasi metode word square yang dilakukan dalam proses 

pembelajaran disekolah . 

 

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 

1. Fokus Peneliti 

Berdasarkan latar belakang  permasalahan diatas peneliti terfokus 

untuk meneliti  sesuai dengan judul “Aplikasi Metode Word Square  Pada 

Anak Tuna Grahita” Sleman Yogyakarta.  

2. Pertanyaan Penelitian 

Berdasasarkan fokus penelitian yang ada, pertanyaan penelitian yang 

hendak di cari jawabannya adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana proses pembelajaran aplikasi Metode Word Square pada 

anak  tunagrahita di SLB C1 Panti Asih Pakem? 

b. Faktor  apa sajakah yang  mendukung dan menghambat  anak tuna 

Grahita dalam proses belajar  mengajar metode word square  di SLB 

C1 Panti Asih Pakem? 

c. Upaya apa sajakah untuk mengatasi  kesulitan anak dalam belajar 

mengajar di SLB C1 Panti Asih Pakem? 

 

 



13 
 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui aplikasi metode pembelajaran word square pada  Anak 

Tuna Grahita di Sekolah SLB C1 panti Asih Pakem Yogyakarta.  

2. Untuk Mengetahui  faktor  yang  mendukung dan menghambat  anak tuna 

Grahita dalam proses belajar  metode Word Square  di SLB C1 Panti Asih 

Pakem. 

3. untuk mengatasi  kesulitan anak dalam belajar mengajar di SLB C1 Panti 

Asih Pakem. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat ini di harapkan  bermanfaat bagi berbagai kalangan. Dalam hal 

ini manfaat penelitian tersebut  di bagi menjadi dua oleh penulis yaitu 

manfaat secara teoritis dan praktis. Diantara manfaat yang di harapkan 

penulis  adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat dari penelitian ini, manfaat ini dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran bagi pengembangan metode pembelajaran anak 

tuna Grahita di sekolah SLB C1 Panti Asih Pakem. Selain itu, dapat 

mengembangkan metode belajar pada anak luar biasa sesuai dengan minat 

belajar anak . 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis: 

Menambah wawasan penulis mengenai program sekolah luar 

biasa di Indonesia dengan tingkat pendidikannya  terutama lembaga 

pendidikan di SLB C1 panti Asih Pakem  Yogyakarta. 

b. Bagi Lembaga Pendidikan 

1) Sebagai masukan pembangunan kualitas dan mental di sekolah  

untuk mewujudkan guru guru yang mempunyai keahlian dalam 

mengajar . 

2) Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk diterapkan dalam 

praktek pendidikan anak luar biasa pada lembaga-lembaga institusi 

yang ada di Indonesia sebagai solusi terhadap permasalahan yang 

terkait, khususnya terkait dengan program pengajaran dan metode 

belajar anak sekolah luar biasa.  

c. Bagi ilmu pengetahuan  

1) Menambah khazanah dan studi keilmuan tentang program 

pengajaran anak sekolah luar biasa terutama pada anak tuna 

grahita, Selain itu agar mengetahui betapa besarnya pemerintah dan 

dunia pendidikan islam dalam mendidik anak . 

2) Sebagai bahan referensi, kajian dan rujukan  program pengajaran 

pendidikan sekolah luar biasa khususnya  anak tuna grahita 

sehingga dapat memperkaya ide, wawasan ilmu pengetahuan. 
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E. Telaah Pustaka 

Beberapa penelitian terdahulu membahas tentang metode word square  

yang dilakukan dalam masa studi, dalam hal ini jenjang perkuliahan. Seperti 

halnya beberapa penelitian terdahulu di bawah ini : 

Komariyah dalam skripsinya berjudul “Penerapan Metode Word 

Square Dan Talking Stick Dalam Pembelajaran Ibadah Muamalah Untuk 

Meningkat Keaktifan Siwa VIII B SMP Muhammadiyah Kalasan” pada tahun 

2011 di peroleh kesimpulan bahwa hasil penelitian ini terdapat  pengaruh 

positif dan signifikansi  dalam menerapkan metode word square dalam 

meningkatkan keaktifan siswa.  

Kiki Utami dalam Skripsinya berjudul “Penerapan Metode 

Pembelajaran Word Square dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pokok 

Bahasan Ekosistem Di Mts Negeri Karangampel  Kabupaten Indramayu” 

pada tahun 2012, di peroleh kesimpulan bahwa  metode word square dapat 

dikatakan sebagai metode pembelajaran yang menggunakan kotak-kotak 

sebagai media, sedangkan tugas siswa adalah mengarsir huruf huruf  tersebut 

hingga membentuk suatu kata. Penggunaan metode word square sangat 

signifikansi meningkatkan hail belajar siswa dengan menggunakan tes pilihan 

ganda yang di berikan sebelum pelajaran di mulai (pretest) dan berakhirnya 

pelajaran (posttest). 

Yesi Ratnasari dalam skripsinya berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Word Square Untuk meningkatkan Aktivitas dan hasil Belajar 

Siswa Kelas V Mata Pelajaran Pokok Bahsan Keputusan Bersama di SDN 

Umbul Rejo 01 Jember  tahun pelajaran 2013/2014” pada tahun 2014, di 
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peroleh kesimpulan bahwa pada hasil  penelitian tersebut menunjukkan 

metode word square sangat berpengaruh signifikan terhadap presentase 

keaktifan belajar siswa dalam materi pelajaran. 

Rafika Rosyita Fajrin, dalam skripsinya berjudul “metode 

pembelajaran pendidikan agama islam Bagi Anak Tuna Grahita Di Sekolah 

Luar Biasa”, pada tahun 2012 di peroleh  kesimpulan hasil penelitian bahwa 

penerapan metode seperti puzzle huruf hijaiyah, seperangkat sholat baik 

untuk siswa putri maupun siswa putra dan media-media lain yang relevan 

dengan pembelajaran pendidikan agama islam (PAI). Bahwasannya metode 

ini sangat efektif dalam situasi pembelajaran. 

Dina Supanga, dalam skripsinya berjudul “keefektifan Media LKS 

Word Square Terhadap Peningkatan Kemampuan Membaca permulaan Anak 

Tuna Grahita kategori Ringan Kelas V di SLB Kasih Ibu Yogyakarta 2015. 

Di peroleh kesimpulan bahwa kemampuan anak tunagrahita dalam membaca 

meningkat stabil dengan uji keefektifan media LKS. 

Selain itu, hasil penelitan skripsi yang berjudul “Profesionalitas guru 

pendidikan agamai islam dalam proses pembelajaran sekolah dasar di SLB 

negeri 2 Yogyakarta 2012” penelitian yang dilakukan oleh Budi Amrullah 

meneliti tentang profesionalitas guru dalam mengajarkan pendidikan agama 

di kelas dengan persiapan dan metode guru di kelas. Kemudian hasil yang 

membedakan penelitian  tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis  

adalah tentang aplikasi metode word square pada anak Tuna Grahita SLB C1 

panti Asih Pakem. 
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Penelitian yang dilakukan terdahulu dapat diambil kesimpulan 
bahwasannya penelitian tersebut  terfokus pada pembelajaran ibadah 
ma’amalah untuk keaktifan siswa, meningkatkan hasil belajar siswa, 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, metode pembelajaran 
PAI  pada anak tuna grahita dan Profesionalitas guru PAI dalam proses 
pembelajaran sekolah dasar di SLB. Berberda dengan penulis, kali ini 
terfokus untuk meneliti “aplikasi  metode  word square pada anak 
tunagrahita di SlB C1 Panti Asih”. Dalam hal ini meneliti proses 
pembelajaran word Square dan faktor penghambat serta antisipasi 
guru mengatasi kesulitan belajar mengajar di SLB C1 Panti Asih 
Pakem. Perbedaan penelitian teradahulu yaitu terfokus pada siswa dan 
juga metode belajar. Sedangkan penulis kali mengadakan penelitian 
terfokus pada guru sebagai subyek dalam proses pembelajaran word 
square. 
 
 
 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan penelitian merupakan cara singkat untuk 

memudahkan dalam memahami penulisan yang di paparkan. Sistematika 

penulisan dari penelitian ini terdiri dali lima bab di mana masing-masing di 

perinci menjadi sub-sub bab tertentu yang tersusun secara rapih. 

Bab I Pendahuluan Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Telaah Pustaka, 

dan Sistematika Penulisan. 

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari (A) Pengertian  Aplikasi  (B) 

Metode Word square  (C) Anak tuna grahita  dalam pengertiannya mencakup: 

a. Pengertian tuna grahita b. Identifikasi (tindakan dini)  c. Karakteristik (ciri-

ciri tuna grahita) d. Penyebab tuna grahita  e. Kategori f. Dampak Ketunaan. 

Bab III Metode Penelitian yang terdiri Perumusan Definisi Operasional 

penelitian: Pendekatan penelitian, Jenis penelitian, Lokasi Penelitian, Subyek 

Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Keabsahan Data. 
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Bab IV Hasil penelitian yang terdiri dari analisis data yang merupakan hasil 

pengumpulan data sekolah SLB C1 “Panti Asih Pakem” tentang “Aplikasi 

Metode Word Square Pada Anak Tuna Grahita di SLB C1 “Panti Asih 

Pakem” Sleman Yogyakarta. 

Bab V Bab terakhir yaitu sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran 

hasil penelitian. 




