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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Aplikasi  

Aplikasi metode belajar word square merupakan penerapan pada suatu 

pembelajaran yang membutuhkan teori (cara pelaksanaan) dalam proses 

belajar mengajar. Dalam kamus bahasa Indonesia pengertian aplikasi  

diartikan sebagai  penerapan yang  kata tersebut dominan  istilahnya dengan 

software atau perangkat. Arti aplikasi menurut kamus besar bahasa Indonesia 

yaitu mengaplikasikan, menerapkan, menggunakan dalam praktik. 7  Dalam 

aplikasinya metode word square ini dapat di perjelas dengan hubungan antar 

pelaksanaan guru di sekolahnya dalam proses pembelajaran. Interaksi sosial 

antara guru dan teman sangat penting sekali dalam kehidupan mereka untuk 

mampu dalam  mengolah setiap kata dan  dapat berinteraksi seperti anak 

normal biasanya. Dalam pengertiannya aplikasi  merupakan kata serapan dari 

bahasa inggris “application” yang mengalami perubahan kedalam bahasa 

Indonesia menjadi “aplikasi”. Aplikasi adalah sebuah aksi yang dilakukan 

oleh suatu hal yang berasal dari hasil sebuah analisa, strategi, perhitungan 

matang dari orang yang membuatnya. Dalam perkembanggannya 

persamaannya kata aplikasi ke dalam kamus bahasa Indonesia.  

Untuk menambahnya wawasan kata bahasa yang baik, membantu kita 

memahami lebih baik maksud dari kata aplikasi. Untuk memahami kata 

persamaannnya meliputi beberapa arti harfiahnya, yaitu: 

                                                           
7  Kamus Besar Bahasa Indonesia,”Aplikasi”, diambil dari https://kbbi.web.id/aplikasi, 

tanggal 6 Juni 2018. 
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1. Operasi, merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai 

sesuatu dari hasil yang telah disepakati. Operasi terjadi berdasarkan 

sebuah fakta masalah, kemudian di analisa, serta di strategikan menjadi 

sebuah kegiatan yang akan menyelesaikan masalah tersebut. 

2. Penerapan adalah pelaksanaan yang diinginkan oleh seseorang untuk 

mencapai tujuan dan maksud dari sesuatu yang di cita-citakan. Penerapan 

ini dilakukan berdasarkan keinginan dari orang yang ingin melakukan 

sesuatu tersebut. 

3. Praktik, yaitu kegiatan yang dikerjakan sesuai prosedural yang sudah 

disepakati oleh para pembuatnya. Tujuannya untuk membuat keinginan 

dari hasil praktik tersebut tercapai sesuai yang telah disepakati 

sebelumnya. 

4. Penggunaan adalah sebuah alat yang dipakai untuk mendapatkan sesuatu 

yang diinginkan oleh penggunanya. Secara esensinya penggunaan ini 

pasti berunjuk kepada sesuatu hal pada bidang tertentu yang lebih 

spesifik. 

5. Lamaran, sesuatu yang dibuat sebagai mediator untuk mencapai 

keinginan tertentu dari seseorang yang membuatnya. Lamaran secara 

umum yang banyak orang ketahui saat ini dilakukan berupa kertas 

ataupun elektronik, baik secara visual maupun audiovisual. 

6. Instruksi, merupakan sebuah perintah yang dilakukan oleh seseorang 

untuk dilaksanakan oleh sesuatu dalam mencapai keinginan dari 

seseorang tersebut. Bahasa perintah ini secara umum dilakukan bisa 
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untuk perintah kepada sebuah benda, kepada hewan ataupun kepada 

manusia lainnya.8 

  Wina Sanjaya (cet ke-6,2009:109) memperjelas bahasannya dalam buku 

“Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Pendidikan” mengaplikasikan 

(Aplication) langkah aplikasi adalah langkah unjuk kemampuan siswa setelah 

mereka menyimak penjelasan guru. Langkah ini merupakan langkah yang 

sangat penting  dalam proses pembelajaran ekspositori, sebab melalui langkah 

ini guru akan dapat mengumpulkan informasi tetang penguasaan dan 

pemahaman materi pelajaran oleh siswa. Teknik yang biasa dilakukan pada 

langkah ini diantaranya, pertama, dengan membuat tugas yang relevan 

dengan materi yang telah disajikan. Kedua, dengan memberikan tes yang 

sesuai dengan materi pelajaran yang telah disajikan.  

Dari pengertian diatas penulis, mengambil kesimpulan bahwa aplikasi 

merupakan sebuah cara atau metode untuk menerapkan pada sebuah metode 

belajar  yang di tujukan untuk mencapai hasil yang di inginkan. Dalam hal ini 

kata aplikasi mempunyai arti atau tujuan  yang sama dalam dalam pengertian 

secara (bahasa), sehingga dalam penerapan metode di sekolah mempunyai 

tujuan agar siswa berhasil didalam belajar mengajar. Aplikasi tidak hanya 

penerapan akan tetapi berkaitan dengan sebuah keberhasilan dalam mencapai 

tujuan. Aplikasi dalam konteksnya mengandung simulasi dalam 

pembelajaran. 

                                                           
8  Pengertian aplikasi, “www.pengertianonline.com”, dikutip dari http://www.pengertian 

online.com /pengertian-aplikasi/,  diakses pada tanggal 7/12/2016 
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B. Metode Word Square 

1. Pengertian Metode  

Pengertian metode ditinjau dari segi etimologis berasal dari bahasa 

yunani merupakan “methodos”, kata ini terdiri dari dua kata “metha” 

berarti melewati atau melalui dan “hodos” yang berarti jalan atau cara. 

Namun, istilah istilah “metode” hampir sama dengan “teori”. Menurut 

Winfred Hill, teori adalah interprestasi sistematis atas sebuah bidang 

pengetahuan. Deskripsi tersebut metode mempunyai cara yang harus di 

gunakan dalam proses pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa metode 

merupakan  cara atau jalan dengan efekif pembelajaran tersendiri.9  

Menurut Nana Sujana (2009:3)  Metode mengajar adalah cara yang 

dipergunakan guru dalam hubungan dengan siswa saat berlangsung 

pengajaran.10 

2. Word Square 

Word square sendiri merupakan gabungan kata dari kata “word” 

mempunyai makna kata, “square” mempunyai makna “lapangan” berarti 

dapat di istilahkan dengan kata lapangan persegi. Jika di pahami word 

square adalah olah kata atau  permainan dalam bentuk bidang, warna dan 

bentuk lainnya. 

Laurence Urdang (1968) “Word square is aset of word such that 

when arranged one beneath another in the form of a square the read alike 

                                                           
9 Jamal Ma’mur Asmani , “7 Tips Aplikasi Pakem”2013. Hal:20  
10 Welly Yandikoto, “Pengertian Mengajar Sudjana”, dikutip dari https://www.sc 

ribd.com/doc/258208575/Pengertian-mengajar-Sudjana, Di akses pada tanggal 6 Juni 2018.  
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horizontally”, artinya word square adalah sejumlah kata yang di susun satu 

di bawah yang lain dalam bentuk bujur sangkar dan di baca secara 

mendatar dan menurun.  

Menurut Hornby (1994) menjelaskan word Square adalah sejumlah 

kata yang disusun sehingga kata –kata tersebut di baca kedepan dan 

kebelakang.11 

Istilah word square dalam wikipedia “A word square is a special 

type of acrostic. It consists of a set of words written out in a square grid, 

such that the same words can be read both horizontally and vertically. The 

number of words, which is equal to the number of letters in each word, is 

known as the "order" of the square”. Sebuah kata persegi khusus krostik. 

Ini terdiri satu set kata yang di tulis dalam kotak persegi, sehingga kata- 

kata yang sama di baca secara horisontal dan vertikal. Jumlah kata, yang 

sama dengan jumlah huruf dalam setiap kata, di kenal sebagai “urutan” 

kuadrat. 12 

 

 

 

 

 

                                    Gambar 2.1  Word Square (Sumber:Wikipedia) 

                                                           
11  Eko, “Model Pembelajaran Word Square”, Dikutip dari:http://www.ras-

eko.com/2011/05/model-pembelajaran-word-square.html. di akses pada 15 Mei 2017 Jam 18:59 WIB. 
12 (https://en.wikipedia.org/wiki/Word_square, di akses pada 13/5/2017  jam 10.17 WIB). 
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Howard Gardner (1983) menetapkan tujuh langkah dasar kecerdasan 

sebagai identifikasi: “kecerdasan linguistik, kecerdasan logis mate –matis, 

kecerdasan spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan badani-kinestik, 

kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intra personal”.13 Dari pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa metode word square kemampuan 

mencocokkan soal dengan jawaban yang telah disediakan dalam kotak-

kotak. Setiap soal dalam kotak word square di sesuaikan dengan materi 

dan kurikulum yang diajarkan di sekolah. Sehingga siswa dalam 

mengerjakan tugas di tuntut aktif dalam mengerjakan soal. Sehingga 

aplikasi pembelajaran word square membantu anak tuna grahita dalam 

belajar. 

Menurut Cucu Suhana, langkah-langkah  yang dapat dilakukan  

dalam pembelajaran Word Square  sebagai berikut: 

a. Buat kotak sesuai keperluan.  

b. Buat soal sesuai indikator pembelajaran.  

c. Sampaikan materi.  

d. Bagikan lembaran sesuai contoh.  

e. Peserta didik  disuruh menjawab  soal kemudian mengarsir huruf 

dalam kotak sesuai jawaban. 

f. Berikan poin setiap jawaban dalam kotak.14 

Selain itu penelitian Nunung Dwi Kustiarni memperjelas 

bahasannya Word square  merupakan model pembelajaran yang 

                                                           
13 Julia Jasmine ,”Mengajar berbasis Multiple intelegence”, 2007:14). 
14  Suhana, Cucu 2014, “Konsep Strategi Pembelajaran”, (PT Refika Aditama, Bandung 

Email: refik_aditama@yahoo.co.id, 2014) Hal: 56. 
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memadukan kemampuan menjawab pertanyaan  dengan ketelitian dan 

mencocokkan jawaban  pada kotak-kotak jawaban.15 Dalam hal ini para 

siswa di haruskan untuk mencocokkan (menyilang) sesuai dengan jawaban 

yang disediakan dalam kotak-kotak.  

Teori belajar menurut Hilgard: “Learning is the process by which 

an activity  originates  or changed through  training procedurs  (wether in 

the laboratory or in the natural environment) as distingiuished from 

changes by factors not atributable to training”.  Bagi Hilgard, belajar  

adalah perubahan melalui kegiatan atau prosedur latihan di dalam 

laboratorium maupun dalam lingkungan alamiah.16 

Menurut Rose dan Nichol, Bahwa orang belajar dengan  dengan 

cara yang berbeda-beda, dan semua cara sama baiknya. Semua cara 

mempunyai kekuatan sendiri-sendiri. Dalam kenyataannya, kita semua 

memiliki ketiga gaya belajar itu (Visual, Auditorial & kinestik; hanya saja 

biasanya satu gaya yang mendominasi).17 

Witherington (dalam konsep strategi pembelajaran, Cucu Suhana, 

2014:7) menyatakan “Bahwa belajar merupakan perubahan dalam 

kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon yang baru, 

yang berbentuk ketrampila, sikap, kebiasaaan, pengetahuan dan 

kecakapan”. 

                                                           
15 Nunung Dwi Kustiarni, “Penerapan  model pembelajaran word square berbantuan audio-

visual untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa” 2015) hal.5. 
16 Wina Sanjaya, “buku Strategis Pendidikan Berorientasi Standar Proses Pendidikan" 2006 

Hal:112. 
17 Rose dan Nichol, “Quantum Teaching, mempraktikkan Quanturm learning di ruang-ruang 

kelas”, 2001, Hal 15. 
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Menurut Teori Edwin R Guthrie dalam pembelajaran sebagai mana 

di kutip dari buku Winfred H Fill “kombinasi yang stimuli yang 

mengiringi suatu gerakan  bila di ulangi  akan cenderung untuk di iringi 

oleh gerakan itu  (theories of learning, teori teori pembelajaran  konsepsi, 

komparasi dan signifikansi, Winfred F Hill:59:2009) (1960,h23). Dari 

teori diatas jelaskan bahwa stimulasi manusia akan  mengulang-ulang 

kejadian sesuai dengan  kekuatan respon. Sebagai aplikasi metode word 

square sendiri  jika dilakukan dengan berulang-ulang akan menunjukkan 

keberhasilan pada pembelajaran anak disekolah utamanya pada anak tuna 

grahita yang saat ini membutuhkan metode cara dalam mempelajari huruf-

huruf dan angka. Sebagaimana halnya  dalam konsep latihan menulis huruf 

dan membaca maka seseorang akan mengingatnya  secara abstrak dalam 

arti otak memiliki respon yang tinggi dan akan menyimpannya (save) 

dalam waktu lama. Teori belajar  yang selama ini di pakai disekolah 

seharusnya merujuk pada  panduan belajar siswa “Active Learning” agar 

siswa aktif dan juga mudah memahami pembelajaran disekolah. 

kercerdasan siswa  berasal dari bagaimana guru menyampaikan pelajaran 

dengan metode pembelajaran  yang  di gunakan dalam kelas. 

Menurut  Roseline Davido, Menjelaskan bahasa warna  merupakan 

bagian  dari simbol-simbol dasar  yang jumlahnya sangat banyak dan 

meliputi area-area yang lebih bervariasi, misalnya tentang keadaan atau 

kondisi, tentang suatu hal dan sebagainya. Dalam hal ini dapat 

disimpulkan bahwasannya warna kuning  dapat menunjukkan simbol 

sebagaimana misalnya “matahari bersinar  kuning” menandakan 
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kedermawanan. 18  Sehingga warna dapat membantu pembelajaran pada 

anak tuna grahita yang mengalami kesulitan dalam belajar huruf. Dapat di 

pahami bahwa warna dapat membantu anak tuna Grahita dalam membaca 

dan menulis. Di perkuat dengan kata-kata Francisco Bacon dalam  karya 

Shakuntala Devi yang berjudul “Jadikan Anak anda Jenius” (2011:155) 

“Membaca membentuk pikiran yang penuh; diskusi; pikiran yang siap dan 

menulis pikiran yang bernas.” Di jelaskan bahwa dalam pendidikan anak 

di masa kecil dapat dilihat dengan perkembangan belajar. Ketika anak  

sudah mulai menulis getaran otaknya mulai berjalan dengan idenya dan 

juga fikirannya. Selain itu anak juga mulai menggambar yang 

menyenangkan dengan apa yang di ingatnya. Otot dalam otak di masa 

kecil mudah merespon perkataan, baca dan tulisan. Sehingga IQ anak di 

masa kecil penuh keajaiban dengan kecanggihan sistem memori yang 

dapat mengingat dan juga hafal dengan apa yang dilihatnya. Dalam 

penelitian, bahwasannya ketika anak dalam kandungan dapat merespon 

suara musik yang di perdengarkannya ketika masih dalam janin 

(kandungan) hal ini menjadikan respon positif yang baik dalam melakukan 

perkembangan pada anak untuk  mengenali respon bunyi suara. Dalam hal 

ini kecerdasan si anak dapat berkembang dengan perkembangan aktivasi 

otak dengan perkembangan motorik.19   

                                                           
18 Roseline Davido, “Mengenal anak melalui  gambar,” la decouverte  de votre enfact par le 

dessin”,( Jakarta: Salemba Humanika. 2012) hal: :27 
19 Kresnawati Sintia,, “Manfaat Musik untuk bayi dalam kandungan”, Dikutip darihttp:// 

www.tipscaramanfaat.com/manfaat-memperdengarkan-music-untuk-janin-899. html)  di akses pada 
21/4/16 Jam 10.45 WIB). 
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Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak sudah memiliki  

kemampuan mengenal angka sejak dini usia sekolah. Pendapat 

Butterworth mengasumsikan “Bahwa setiap anak  mempunyai modul agka  

(number modul) bawaan sejak lahir  secara biologis  yang terletak di 

otak.” Dari sini dapat dijelaskan bahwa kalkulasi anak dalam menerima 

pembelajaran angka mempunyai variasi daln bentuk yang berbeda-beda 

dalam bentuk penerimaanya.20  Adapun teori lain yang mengenai tahap 

siklus belajar membaca di kemukakan Stuart dan Coltheart (1998) definisi 

perolehan  menurut mereka, ada 3 tahap dalam membaca  yaitu tahap 

logografik (pemantapan pembedaan visual  penglihatan sepintas terhadap 

kosa kata), tahap alfabetik (belajar sederhana antara grafem-fonem  dan 

fonem-grafem) dan tahap orto grafik (memahami fungsi-fungsi morfemik  

dari pengejaan, dan menggunakan anaogi leksikal  saat membaca kata-kata 

yang baru). Secara jelas setiap perkembangan anak mempunyai 

perkembangan yang berbeda, begitu juga dengan perkembangan anak 

sekolah luar biasa (SLB) khususnya anak tunagrahita mempunyai pronoun 

kata yang berbeda-beda dalam pengucapan kata, fonem dan pengejaan kata 

dalam membaca. 

Menurut G.Lokanadha Reddy “The objectivesof educational 

programme is achieved with the help of play way learning method. Grinnel 

and Burris (1983)  and Calkins (1979) state the use of Drawing to help the 

student think about what they are going to write”penerapan joining dots 

(patternet Out line) dapat diartikan “Program pendidikan bersifat objektive 
                                                           

20 Singgih &  Gunarsa 2006, “Bunga Rampai Psikologi perkembangan, dari anak sampai 
usia lanjut”, (cetakan 2, penerbit PT BPK Gunung Mulia, Jakarta 2006) hal: 8-47. 
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dicapai dengan pertolongan mempermainkan cara metode pembelajaran. 

21 Grinnel and Burris (1983) and Calkins (1979) tinggal penggunaan 

gambar untuk menolong pelajar tentang apa yang mereka tulis” dari sini 

dapat disimpulkan bahwa metode menulis dapat menimbulkan komunikasi 

yang bagus terhadap kemampuan pengejaan kata, kemampuan menulis dan 

pengenalan terhadap simbol huruf serta kemampuan mengenali setiap 

bunyi dari kata yang di tulis. 

Dalam hal ini anak tunagrahita membutuhkan penyesuaian 

pembelajaran dengan pola kelas, setting dan media yang dapat di gunakan 

dalam mempermudah merangsang, memahami apa yang diajarkan. 

Menurut Anita Wolfwoolk pentingnya gaya dalam pembelajaran. Pertama, 

dengan membantu siswa memikirkan tentang bagaimana mereka belajar, 

anda dapat mengembangkan self-monitoring (pemantauan diri) dan self-

Awareness (kesadaran diri). Kedua, melihat pendekatan belajar individual 

siswa dapat membantu guru untuk mengapresiasi, menerima dan 

mengakomodasi perbedaan-perbedaan siswa (Coffield,etc al.2004, 

Rosenfeld &Rosenfeld 2004).22 

 

3. Langkah – Langkah Metode Word Square 

Pada Anak tuna grahita metode word Square membantu dan 

merangsang anak tuna grahita membaca serta menulis. Sering sekali  anak 

                                                           
21 Nadha Reddy, G, Loka, J,Sujana Malini, A Kusuma “Special Education Series, Mental 

Retardation, Education and Rehabilitation Service”2004, MENTAL RETARDATION, Education and 
Rehabilitation Service, discovery Publishing House, 4831 Delhi, New Delhi-110002 (India) Phone 
:2329245 Email:dphtemp@indiatimes.com 2004.hal.12.  

22Anita Woolfolk, “Educational Psychologhy, Active Learning edition”, penerbit Pustaka 
Pelajar,Celeban Timur, Yogyakarta. Email: Pustakapelajar @telkom.net cet I 2009. Hal:183. 
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tuna grahita  kurang mengenali bentuk dan nama pada huruf  baca di 

sekolah. Adapun langkah dalam pelaksanaan  dalam pembelajaran  word 

square menurut Hamzah B Uno sebagai berikut : 

a. Guru menyampaikan materi sesuai dengan kompetensi. 

b. Bagikan  lembar jawaban sesuai contoh 

c. Siswa di suruh menjawan soal kemudian mengarsir huruf dalam 

kotak-kotak sesuai jawaban. 

d. Berikan poin dalam setiap kotak.23   

Sebagaimana langkah-langkah  metode word square  di jelaskan 

diatas. Dalam pelaksanaannya  metode word square ini merupakan 

strategi dan trik atau cara dalam mencari jawaban  yang sesuai dengan 

soal yang di berikan. Metode word square berfungsi melatih dan menguji 

kekuatan fokus pengamatan  terhadap identifikasi huruf-huruf, simbol-

simbol dan kata- kata. Dalam karya buku Laura A. king (Psikologi 

Umum, sebuah pandangan apresiatif 2016:141) menjelaskan atensi 

merupakan “Proses pemfokusan kesiagaan pada aspek lingkungan  yang 

di persempit”.  Atensi ini di percontohkan kan dengan fokus pada bidang 

dengan di lengkapi dengan kata-kata warna sehingga tatap fokus 

penglihatan tertuju pada warna dan simbol kata. 

 Moore mengetengahkan, bahwa keyboard komputer sendiri  

bukanlah suatu alat yang ajaib  yang otomatis bisa merangsang  dan 

mendidik anak. Akan tetapi alat tersebut merupakan bagian penting dari 

                                                           
23 Hamzah B Uno & Nurdin Mohamad 2015, Belajar Dengan Pendekatan Paikem: 

Pembelelajaran Aktif, Inovatif, Lingkungan, Kreatif, Efektif, Menarik (PAIKEM), Penerbit Bumi 
Aksara, Jakarta 2015, hal.92. 
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keseluruhan  kegiatan perangsangan mental  yang didasarkan pada 

prinsip-prinsip belajar sosio-psikologis.24  Dari hal tersebut bahwsannya 

dalam pembelajaran  anak tuna grahita disekolah luar biasa memerlukan 

metode khusus dalam penguasaan huruf untuk merangsang kemampuan 

mereka dalam membaca dan menulis. Dalam hal ini penulis, melihat 

kepentingan pembelajaran pada anak luar biasa dengan bersandarkan 

pada:  

a. Dasar  UUD Negara Republik  Indonesia  (Pendidikan Luar Biasa ) 

Untuk melandasi proses pembelajaran di sekolah SLB di 

Indonesia,  ada Undang-Undang yang mengatur pendidikan bagi 

anak  SLB dalam pendidikan di indonesia. 

1) UUD 1945 

UUD 1945 pasal 31 ayat 1,2 menyebutkan : 

a) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 

b) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 

pendidikan nasional,  yang diatur  dengan undang- undang. 

2)  UU No.2 Th 1989 tentang sistem pendidikan Nasional  

 UU No.2 Th 1989 pasal 8  ayat 1, 2 menyebutkan: 

a) Warga yang memiliki kelainan fisik atau mental berhak 

memperoleh pendidikan luar biasa. 

b) Warga negara yang mempunyai kemapuan luar biasa berhak 

memperoleh perhatian khusus. 

                                                           
24  Prasetyo, “Metode Membuat Anak Cerdas Sejak Dini”( 2008, Metode membuat anak 

cerdas sejak dini, Penerbit Think, Tegalsari, Jomblangan,  Jogjakarta Prasetyo,2008) hal:45 
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3) UUD Repulik Indonesia  Nomor 20 tahun 2003 

Sistem Pendidikan nasional  bagian  Kesebelas  

“Pendidikan Khusus dan layanan Khusus”  pasal 32: 

1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta 

didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti 

proses pembelajaran  karena kelainan fisik, emosional, 

mental, sosial dan/ atau memiliki potensi kecerdasan dan 

bakat istimewa. 

2) Pendidikan dan layanan khusus merupakan pendidikan 

bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, 

masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami 

bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi 

ekonomi. 

3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan 

pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1)  dan (2) diatur lebih lanjut  dengan peraturan 

pemerintah. 

b. Tujuan Pembelajaran  

  Tujuan merupakan langkah yang harus dilakukan   dengan 

menggunakan ide agar tujuan yang diharapkan tercapai. Tujuan  

dalam pembelajaran di sekolah maksudnya agar tercapainya 

kemapuan siswa dalam melakukan berbagai kemampuan seperti 

kemampuan membaca, menulis, pengetahuan sosial dan 

kemasyarakatan.    
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Adapun tujuan dari pelaksanaan pembelajaran disekolah luar 

biasa, yaitu agar siswa mengerti tentang  materi pelajaan yang 

disampaikan oleh guru dalam kelas. Sehingga dapat 

mengaplikasikan dalam kehidupan sosial dan masyarakat. 

c. Model Pembelajaran 

Untuk  mengatasi berbagai permasalahan pembelajaran yang 

terjadi  ketika melaksanakan pengajaran dalam kelas. Maka dari 

itu untuk mengantisipasi di perlukan model-model pembelajaran 

yang menarik agar anak tidak mudah jenuh dengan situasi 

pembelajaran di kelas. Model dalam pengembangan Program 

Pengajaran adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk 

mewujudkan suatu proses melaksanakan pengembangan sistem 

pengajaran seperti penentuan suatu kebutuhan, pemilihan media, 

atau penilaian serta mengevaluasi metode dalam pembelajaran. 

Dari hal tersebut model pembelajaran di dalam pengajaran 

akan memberikan situasi yang efektif jika kita memberikan atau 

menyesuaikan kebutuhan siswa dalam belajar dengan pemilihan 

media, metode dan juga penilaian. 

 

4. Kelebihan Dan Kekurangan  

     Metode word square merupakan model pembelajaran untuk 

mengaktifkan dan melatih ingatan siswa dalam belajar serta mengerjakan 

tugas.  Adapun  kelebihan dan kekurangan  model pembelajaran word 

square: 
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a. Kelebihan  

1) Kegiatan tersebut mendorong siswa dalam memahami materi 

pelajaran. 

2) Melatih untuk berdisiplin. 

3) Dapat melatih sikap teliti dan kritis. 

4) Merangsang siswa untuk berfikir efektif. 

Model pembelajaran ini mampu sebagai pendorong dan penguat 

siswa terhadap materi yang disampaikan. Melatih ketelitian dan 

ketepatan dalam menjawab dan mencari jawaban dalam lembar kerja. 

Tentu saja yang di tekankan disini adalah berfikir efektif, jawaban 

mana yang paling tepat.  Sehingga dalam menjawab pertanyaan anak-

anak terfokus untuk memilih  jawaban yang benar pada setiap kolom 

isian soal. 

b. Kekurangan 

1) Mematikan kreatifitas siswa. 

2) Siswa tinggal menerima bahan mentah. 

3) Siswa tidak dapat mengembangkan materi yang ada dengan 

kemampuan atau potensi yang dimilikinya.25 

Dalam model pembelajaran ini siswa tidak dapat 

mengembangkan kreativitas masing-masing dan lebih banyak berpusat 

pada guru. Karena siswa hanya menerima apa yang disampaikan  oleh 

guru dan jawaban dari lembar kerja pun tidak bersifat analisis, 

                                                           
25  Eko, “Model Pembelajaran Word Square”, Dikutipl dari:http://www.ras-

eko.com/2011/05/model-pembelajaran-word-square.html. di akses pada 15 Mei 2017 Jam 18:59 WIB. 
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sehingga siswa tidak dapat menggali lebih dalam materi yang ada 

dengan pembelajaran word square. 

  

C. ANAK TUNA GRAHITA  

Pendidikan anak luar biasa merupakan lembaga pendidikan khusus 

bagi anak yang mengalami gangguan. Anak tuna grahita mengalami 

gangguan pada kelemahan intelektualnya sehingga sulit untuk mengingat atau 

mudah dalam beralih perhatian sehingga sulit dalam belajar. Berikut di 

jelaskan pengertian mengenai anak tuna grahita: 

 

1. Pengertian  Tuna Grahita  

Beberapa beberapa pengertian mengenai anak Tuna Grahita: 

 Keterbelakangan mental (Tuna Grahita) dapat di jelaskan dengan 

beberapa istilah: 

a. Lemah pikiran (feeble minded). 

b. Keterbelakangan mental (Mentally Retarded). 

c. Mampu didik (educable). 

d. Ketergantungan penuh (Totally dependent). 

e. Mental Subnormal. 

f. Defisit mental dan defisit kognitif. 

g. Cacat mental atau defisit metal. 

h. Gangguan intelektual.26 

                                                           
26

Ratih Putri Pratiwi,Afin Murtiningsih “Kiat sukses mengasuh anak berkebutuhan khusus” 
(edisi cet-1, Penerbit Ar-ruzmedia,sambilegi, Maguwoharjo, Yogyakarta 2013. Hal:45.  
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 Definisi istilah anak tuna grahita merupakan anak yang 

keterbelakangan mentalnya (cacat mental). Dalam dunia pendidikan anak-

anak yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata pada umumnya disebut 

sebagai anak keterbelakangan mental (mentally retarded), istilah tersebut 

sering di gunakan di indoneseia “Mentally Retarded” istilah resmi tersebut di 

gunakan di indonesia adalah anak Tuna Grahita (PP No.72 Tahun 1991).27 

Maka dari itu tunagrahita merupakan anak yang mempunyai rentang memori 

yang sangat rendah. Sehubungan dengan akademik disekolah mereka 

tergolong mempunyai kemampuan terbatas. 

Anak tuna grahita merupakan anak berkebutuhan khusus sebagaimana 

menurut Kartika Sundari dalam  Jurnal Eproc yang berjudul Gredio Aplikasi  

Membaca Untuk Anak Tuna Grahita dengan Metode Fonetis menjelaskan  

“Anak berkebutuhan khusus (specials needs children) dapat diartikan secara 

simpel  sebagai anak yang lambat (slow) atau mengalami ganguan (rearded) 

yang tidak akan pernah berhasil disekolah sebagaimana anak pada 

umumnya.” Dapat diambil kesimpulan bahwa anak berkebutuhan khusus 

mempunyai  ciri yang  khusus yaitu perkembangannya lambat dalam 

kehidupan secara pribadi dan sosial. Karena gangguan  biologis, fisiologis 

dan intelegence mempunyai daya tangkap rendah.28  

 Dalam jurnal pendidikan khusus “Model Pembelajaran Langsung 

terhadap Kemampuan Bercerita Anak Tuna Grahita Ringan Disekolah Di 

                                                           
27

 Nunung Apriyanto, Buku seluk-beluk Tunagrahita dan strategi pembelajarannya, (Java 
Litera, Maguwoharjo, 2014) hal: 21. 

28Kartika Sundari, “Gredio Aplikasi  Membaca Untuk Anak Tuna Grahita dengan Metode 
Fonetis (https://open library.telkomuniversity.ac.id/.../gredio-aplikasi-belajamembaca”,diakses pada 
17/10/2016). 
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SLB AC” (Arvianti Fani 2015:2) tuna Grahita adalah istilah  yang di gunakan 

untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah 

rata-rata (Soemantri, 2007:103). Kemampuan tunagrahita kadang berbeda 

dari anak satu dengan anak lainnya. Kelemahannya pada intelektualnya 

menyebabkan pada ingatan dan kecerdasan IQ nya tidak berjalan dengan 

sepenuhnya di dalam belajar.29 

 Najmi Wahyuni pengertian tuna Grahita adalah anak yang fungsi 

intelektualnya lamban yaitu IQ 70 kebawah, kekurangan dalam perilaku 

adaptif  dan terjadi pada masa perkembangan yaitu antara masa konsepsi 

hingga 18 tahun.30 

 Menurut Aqila smart (2010:49) Dalam pengertian lain anak tuna 

Grahita merupakan istilah yang di gunakan untuk menyebut anak atau orang 

yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata atau bisa juga 

disebut sebagai retardasi mental. Tuna grahita di tandai dengan keterbatasan 

intelegensi dan ketidak cakapan interaksi sosial.31 Sedangkan pengertian tuna 

grahita menurut Yani Meimulyani anak tuna grahita adalah individu yang 

memiliki intelegensi yang signifikan berada di bawah rata-rata dan disertai 

                                                           
29  Arvianti Fani, “Jurnal Pendidikan Khusus Model Pembelajaran Langsung Terhadap 

kemampuan Bercerita Anak Tunagrahita Ringan di SLB AC, Jurusan Pendidikan Luar Biasa”, 
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. 2015. Diambil dari: http:// 
ejournal.unesa.ac.id/article/17316/15/article.pdf pada  15/05/17 jam 18.00 WIB. 

30 Najmi Wahyuni,, Jurnal No.1januari 2008, “Pengembangan Materi Pok0k Mata Uang 
Dengan Pendekatan PMRI  Untuk Siswa Tuna Grahita Ringan Kelas XI di SLBC Karya Ibu 
Palembang”, jurnal pendidikan Matematian,Volume2, http://eprints.unsri. 
ac.id/796/1/URUT_4_GANJiL.pdf ) 12/1/16.Diakses pada tanggal 6 Juni 2018. 

31  Aqila Smart,  Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran  dan Terapi anak 
berkebutuhan Khusus, Penerbit kata Hati,  Dambilegi,  Maguwoharjo  Jogjakarta 2010. Hal.49. 
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dengan ketidakmampuan dalam adaptasi prilaku yang muncul dalam masa 

perkembangan.32 

 Dari beberapa pengertian anak tuna grahita diatas tentunya dapat 

disimpulkan bahwa anak tuna grahita mengalami gangguan intektual atau 

kelemahan mental (Retardation Mental). Sehingga mengganggu cara berpikir 

dan bahasa. Kelemahan otaknya membuatnya tidak berpikir dengan serius,  

keterbatasannya membuatnya jarang komunikasi dengan orang lain. Keadaan 

membuatnya tidak nyaman ketika harus mengalami interaksi sosial dengan 

teman sebayanya. 

 Anak tuna grahita sendiri dapat berkembang baik dengan pola asuh 

serta hubungan yang mendukung dengan sistem pendidikan anak 

berkebutuhan khusus. Lingkungan sendiri berpengaruh terhadap diri mereka 

dan sikap mereka.  Sebagaimana penelitian menunjukkan “Bahwa faktor 

lingkungan dapat mempengaruhi IQ seseorang, terutama dalam usia balita 

(whimbey & whimbey, 1976).33 

 

2. Karakteristik   (Ciri-Ciri Tuna Grahita) 

a. Fisik  (penampilan) 

Dalam Aqila Smart (2010:52) Ciri Tuna Grahita dapat Dilihat dengan 

Keadaan Fisiknya: 

1) Penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepalanya teralu besar.  

2) Pada masa pertumbuhannya dia tidak mampu mengurus dirinya. 

                                                           
32

Yani Meimulyani, “Media Pembelajaran Adaptif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus”, 
Jogjakarta 2013, hal.15. 

33 Munandar, Utami, “Bunga Rampai  anak-anak berbakat dan pendidikanya”, (CV Rajawali, 
Jakarta1982),hal.23. 
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3) Terlambat dalam perkembangan bicara dan bahasa. 

4) Cuek terhadap lingkungan. 

5) Koordinasi gerakan kurang. 

6) Sering keluar ludah dari mulut (ngeces).34 

 

b. Intelektual  

Inteletual merupakan definisi IQ (intellegence quotient) 

merupakan keseimbangan pada gaya berfikir dan kecerdasan dalam 

menyelesaikan masalah. Supiyah dalam penelitiannya membahas 

mengenai karakteristik mental anak tuna grahita: 

1) Kurangnya kemampuan verbal dan non verbal. 

2) Perkembangan kematangan psikisnya  mengalami hambatan khusus 

di bidang akademis, ingatan, berbahasa, persepsi, imajinasi, 

kreativitas  dan kemampuan yang lain yang berkaitan dengan 

intelektual.35 

 

c.  kepribadian dan Sosial  

1) Perhatian mudah berubah (beralih), sulit untuk memusatkan perhatian 

dalam waktu yang relatif lama. 

                                                           
34  Aqila Smart,  Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran  dan Terapi anak 

berkebutuhan Khusus, ( Penerbit kata Hati,  Dambilegi,  Maguwoharjo  Jogjakarta 2010), hal.52. 
 

35  Supiyah“Peningkatan Kemampuan Penjumlahan dengan Menggunakan Papan Manik-
manik  pada Anak Tuna Grahita Ringan kelas III di SLB Marsudi Putra I bantul”  niversitas Negeri 
Yogyakarta 2012. (http://eprints.uny.ac.id/9887/) diakses pada 11/05/2016,hal.12. 
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2) Dapat mematuhi nilai-nilai sosial dan dapat bekerja sama dengan 

lingkungan dan masyarakat disekitar tempat tinggalnya dalam batas-

batasnya tertentu. 

 

d. Emosional  

1)  Anak tuna grahita tidak dapat mengurus diri sendiri. 

2) Suka meminta benda-benda yang di temui. 

3) Kurang kontrol diri. 

4) Suka bergaul dengan orang yang lebih muda. 

 

3. Penyebab Tuna Grahita  

Secara mendalam penyebab anak Tuna grahita dapat di Klasifikan 

menjadi dua Faktor: 

1) Internal  

Yaitu Internal sendiri merupakan sebab yang berasal dari dalam 

keadaan kondsi orang tua yang mengalami gangguan pada saat dalam 

kandungan atau orang tua yang mengalami trauma berlebihan ketika 

sedang hamil. 

2) Eksternal  

Yaitu Faktor yang bersumber yang berasal dari Luar yang 

menyebabkan anak  mengidap faktor ketunagrahitaan.  

Sebagaimana di jelaskan Bahan kimia yang berbahaya, keracunan 

pada ibu berdampak pada janin, atau polutan lainnya yang terhirup oleh 

anak. Kimia tersebut mengakibatkan  daya otak anak terinfeksi oleh obat 
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yang berbahaya bagi pertumbuhan anak seperti minum alkohol, minuman 

keras.36 

Kerusakan pada otak waktu kelahiran, misalnya lahir alat bantu atau 

perolongan lahir premature. Selain itu panas yang terlalu tinggi misalnya 

sakit keras, typhus, dsb. Dalam hal ini sebagai seorang ibu haru berhati-

hati dalam mengkonsumsi makanan pada saat hamil atau ketika 

memberikan asupan gizi pada anaknya karena kesehatan anak harus di 

jaga sesuai dengan aturan dokter.  37. 

 

4. Kategori  

Mengutip dari buku berjudul “Psikologi dan pendidikan anak luar 

biasa “karya Frieda Mangunsong dkk (1998:103) memberikan hasil 

penelitiannya yang di peroleh dari AAMR (American Association on 

Mental Retardation). Sejak lama AAMR sudah memperkenalkan istilah 

mild,moderate, severe, dan profound berdasarkan tingkat kecerdasannya 

yaitu:klasifikasi anak tuna Grahita berdasarkan sekor IQ: Mild  (ringan)  

(52-67), Moderate (sedang) (36-51), Severe (berat)  (20-35), Profound 

(sangat berat) (di bawah 20). Beberapa ahli bahkan ada yang 

mengklasifikasikan anak yang memeiliki IQ antara 68 -85 sebagai anak 

tuna grahita. 

                                                           
36  Aqila Smart,  Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran  dan Terapi anak 

berkebutuhan Khusus, (Penerbit kata Hati,  Dambilegi,  Maguwoharjo  Jogjakarta 2010), hal.53. 
37 Frieda Mangunsong 1998, “Psikologi dan pendidikan Anak Luar Biasa”, (jakarta, Lembaga 

Pengembangan  sarana Pengukuran dan Pendidika Psikologi  (LPSP3) UI 1998), hal.109. 
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Klasifikasi diatas menunjukan data dari IQ anak Tuna Grahita yang 

dikategorikan ringan, sedang, berat dan sangat berat. Untuk ukuran di 

bawah 20 anak sudah mengalami kerusakan pada saraf sehingga di 

kategorikan Anak Tuna Grahita berat. Hasil Penelitian Di AMMR 

menunjukkan  intelegensi anak tuna Grahita dengan kapasitas rendah 

dengan anak normal. Perlunya bimbingan konseling dalam menangani  

kepribadian pada anak Tuna Grahita. 

Anak tuna grahita memiliki kecerdasan yang beda dengan anak 

normal lainnya. Aqila Smart dalam bukunya mengemukakan berdasarkan 

tinggi rendahnya kecerdasan intelegensi yang di ukur dengan tes Standford 

Binet dan skala Wescheler (WISC),  anak tuna grahita di golongkan 

menjadi empat golongan: 

1) Kategori Ringan (Moron atau Debil) 

         Pada kategori ringan, memiliki IQ 50-55 sampai 70. Berdasarkan 

tes Binet kemapuan IQ-nya menunjkkan angka 68-52, sedangkan 

dengan Tes WISC, kemampuan IQ nya 69-55. Biasanya anak ini 

mengami kesulitan dalam belajar. Dia lebih sering tinggal kelas di 

banding naik kelas. 

2) Kategori sedang (imbesil) 

     Biasanya memiliki IQ 35-40 sampai 50-55. Menurut hasil test 

Binet IQ nya 51-36, sedangkan tes WISC 54-40. Pada penderita sering 

di temukan kerusakan otak  dan penyakit lain. Ada kemungkinan 

penderita mengalami disfungsi saraf yang mengganggu ketrampilan  

motoriknya. Pada jenis ini, penderita di deteksi sejak lahir karena pada 
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masa pertumbuhannya penderita megalami ketelambatan ketrampilan  

verbal dan sosial . 

3) Kategori Berat (severe) 

          Kategori ini memiliki IQ 20-25 sampai 35-45 menurut hasil tes 

Binet  IQ nya 32-20, sedangkan menurut tes WISC, IQ-nya 39-25 

penderita memiiki abnormalitas fisik bawaan dan kontrolsensori yang 

terbatas. 

4) Kategori sangat berat (profound) 

           Pada kategori ini penderita memiliki IQ yang sangat rendah. 

Menurut  hasil tes skala Binet IQ penderita di bawah 19, sedangkan tes 

WISC-nya di bawah 24. Banyak penderita memiliki cacat fisik  dan 

kerusakan saraf. Tak jarang pula penderita yang meninggal.38 

Berbeda dalam buku berjudul “Kiat sukses mengasuh anak 

berkebutuhan khusus” Kategori anak-anak yang mengalami tuna grahita di 

golongkan menjadi beberapa tahapan diantaranya: 

a) Tuna Grahita Ringan  

     Anak-anak yang mengalami tuna grahita ringan disebut juga 

dengan istilah debil atau tuna grahita yang mampu didik. Sebutan 

tersebut karena anak tuna grahita kategori ini masih dapat menerima 

pendidikan sebagaimana anak normal, tetapi dengan kadar ringan dan 

menyita waktu. Anak-anak tuna grahita ringan  rata-rata memiliki 

tingkat intelegensi antara 50-80. Dengan tingkat intelegensi tersebut, 

                                                           
38

 Aqila Smart,  Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran  dan Terapi anak 
berkebutuhan Khusus, (Penerbit kata Hati,  Dambilegi,  Maguwoharjo  Jogjakarta 2010), hal.50. 
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anak tuna grahita ringan bisa melakukan kegiatan  dengan tingkat 

kecerdasan anak-anak normal usia 12 tahun. Cukup bagus apabila terus 

dilatih dan di biasakan untuk belajar dan berfikir, asalkan tidak 

terlampau di paksakan sehingga mereka sangat terbebani. 

b) Tuna grahita sedang 

        Anak-anak yang tergolong  tuna grahita sedang disebut  juga anak-

anak yang mampu latih atau diistilahkan sebagai imbesil. Anak- anak 

ini minimal mampu dilatih untuk mandiri, menjalankan aktivitas 

keseharian sendiri tanpa bantuan orang lain. Mandi, berpakaian, makan, 

berjalan, dan mampu mengungkapkan keinginan dalam pembicaraan 

sederhana. Namun, untuk memahami pelajaran yang bersifat akademis, 

anak-akan ini kurang mampu untuk melakukannya. Anak Tuna Grahita 

sedang rata-rata memilii tingkat intelegensi antara 30-50. Dengan 

tingkat intelegensi tersebut, anak-anak tuna grahita sedang bisa 

mencapai kecerdasan maksimal setaraf dengan anak normal usia 7 

tahun. Latihan dan kesabaran  di perlukan agar anak-anak ini tetap 

mampu menolong dirinya sendiri dalam kegiatan sehari- hari. 

Sedangkan menurut  Mumpuniarti (2007:25) mengatakan  tunagrahita 

kategori sedang termasuk hambatan mental yang kemampuan 

intelektual dan adaptasi perilaku di bawah hambatan mental ringan. 

Mereka masih mampu dioptimalkan dalam bidang mengurus diri 

sendiri, dapat belajar ketrampilan akademis yang sederhana seperti: 

membaca tanda-tanda, berhitung sederhana, mengenal angka-angka 
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sampai dua angka atau lebih, dapat bekerja pada tempat terlindung atau 

pekerjaan rutin di bawah pengawasan.39 

c) Tuna grahita berat 

          Anak-anak yang tergolong tuna grahita berat di istilahkan sebagai  

idiot atau pelu rawat. Anak-anak golongan ini sulit diajarkan madiri 

karena keterbatasan mental  dan pemikiran ke arah kemandirian. Untuk 

menolong dirinya sendiri dalam bertahan hidup rasanya sulit bagi anak-

anak golongan ini. Kadang berjalan, makan dan membersihkan diri 

perlu di bantu oleh orang lain. Anak tuna grahita berat memiliki 

intelegensi dibawah 30 dengan tingkat intelegensi tersebut, anak tuna 

grahita berat hanya mampu memiliki kecerdasan optimal  setara dengan 

anak normal usia 3 tahun. Oleh sebab itu di perlukan kesabaran  ekstra 

dan kasih sayang penuh untuk merawat mereka sepanjang hidupnya.40 

 

5. Dampak ketunaan  

Permasalahan penyandang cacat menurut pola dasar pembangunan 

bidang kesejahteraa sosial DEPSOS RI adalah: 

1) Kecanggungan/hambatan fisik mobilitas dalam melakukan kegiatan 

sehari-hari.  

2) Kecanggungan/gangguan ketrampilan kerja produktif. 

3) Rawan kondisi sosial ekonomi.  

                                                           
39 Tarmin, Skripsi, Penanganan Penyimpangan perilaku seksual anak tunagrahita kategori 

sedang  di SLB C Panti Asih Pakem Sleman Yogyakarta, (Program Studi Pendidikan Luar Biasa, 
Jurusan Pendididkan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta 
2011),hal.9. 

40 Ratih Putri Pratiwi,Afin Murtiningsih “Kiat sukses mengasuh anak berkebutuhan khusus” 
(edisi cet-1, Penerbit Ar-ruzmedia,sambilegi, Maguwoharjo, Yogyakarta 2013), Hal:47.  



46 
 

4) Hambatan/kecanggungan mental psikologis (misalnya rendah diri, 

terisolasi dan kurang percaya diri). 

5) Kecanggungan/hambatan dalam melakukan hambatan fungsi sosial 

(misalnya tidak mamapu bergaul, berkomunikasi secara wajar, tidak 

mampu berpartisipasi dan lebih banyak tergantung pada orang  

lain).41 

                                                           
41  Frieda Mangunsong 1998, “Psikologi dan pendidikan Anak Luar Biasa”, (Lembaga 

Pengembangan  sarana Pengukuran dan Pendidika Psikologi  (LPSP3) UI 1998), hal.111. 
 




