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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran  Umum 

1. Kondisi Objektif  SLB C1 Panti Asih Pakem 

SLB C1 Panti Asih Pakem didirikan pada tanggal 15 desember 1967. 

Sekolah tersebut  didirikan atas dorongan dokter bethesda. Sekolah SLB C1 

Panti Asih Pakem berlokasi di Jalan Kaliurang KM 21 Desa Hargobinangun, 

Pakem, Sleman, Yogyakarta.  Sekolah  yang didirikan tersebut merupakan 

bangunan besar yang menampung anak-anak yang berkebutuhan khusus.  

namun  pada dasarnya  sekolah ini tidak hanya menampung anak tuna grahita 

pada mulanya, kemudian di khususkan pada anak tuna grahita. 

Pada Mulanya SLB C1 Panti Asih Pakem adalah pendidikan 

pendidikan yang di khususkan untuk anak-anak cacat (disabilitas). SLB C1 

Panti Asih Pakem menempati sebuah bangunan berkas sanatorium (R.S Paru 

Pakem, Sleman). Tujuan didirikannya lembaga ini adalah merawat, melatih 

dan mendidik tuna grahita berat, sedang dan ringan tanpa diskriminasi, suku, 

ras, golongan dan agama. 

Latar Belakang lembaga ini didirikan  adalah kebutuhan masyarakat 

untuk mendidik anak-anak berkebutuhan khusus (tunagrahita). Selain itu, 

lembaga ini juga melayani bimbingan diasrama dengan bimbingan 

pengasuhnya ibu Yuli Astuti. Di dalam asrama anak-anak juga didik dilatih 

untuk mandiri sesuai dengan minat dan bakat yang disukai. 

Tanah dan bangunan yang digunakan untuk SLB C1 Panti Asih 

Pakem  adalah milik Bethesda dan YAKKUM. Pemakaian bangunan ini atas 
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persetujuan diantara kedua belah pihak untuk didirikan bangunan sekolah 

SLB C1 Panti Asih Pakem sekaligus di gunakan untuk asrama. Untuk itu 

sekolah ini didirikan untuk melayani anak-anak tunagrahita. Bangunan 

sekolah terdiri dari kelas TK LB, SDLB kelas I sampai kelas VI, kelas 

SMPLB kelas VII sampai kelas IX dan SMLB sampai kelas XII. 

Keberadaan sekolah ini memiliki fasilitas dan prasarana yang 

memadai. Maka dari itu sekolah ini dapat menarik perhatian masyarakat 

sekitar untuk ikut sumbangsih dalam memberikan bantuan  dalam melayani 

dan mendidik anak tuna grahita. Di Sekolah Luar Biasa ini guru mendidik 

dengan  latihan dan ketrampilan yang telah disediakan di sekolah. Tujuannya 

diadakannya ketrampilan tersebut, setelah mereka lulus mereka dapat mandiri 

dan mampu membangun kinerja sendiri. Jika dilihat dari segi guru yang aktif 

ngajar di SLB C1 Panti Asih Pakem merupakan guru bervariasi, karena  

minimal mereka mengajar disana bergelar kesarjanaan.  

Sebagai salah satu lembaga pendidikan yang didirikan negeri. SLB C1 

Panti Asih  Pakem merupakan  sekolah yang  di bentuk oleh yayasan, Maka 

Keberadaan SLB Panti Asih Pakem merupakan sekolah yang membentuk 

pribadi anak yang bermutu dan berkualitas. Disamping itu sekolah  

mempunyai tujuan: 

“Pendidikan khusus yang diselenggarakan pada Tingkat Satuan 
Pendidikan bagi penyandang tunagrahita sedang dan berat adalah 
bertujuan meletakkan dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan 
dasar dan perkembangan potensi peserta didik dalam menyesuaikan 
diri dengan lingkungannya, sesuai dengan tingkat kelainan yang 
disandangnya”. 
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Mayoritas  siswa yang sekolah di SLB Panti Asih Pakem adalah anak 

yang berkebutuhan khusus yang membutuhkan layanan khusus dalam 

menangani ketrampilan hidup. Dengan kondisi masyarakat penduduk 

sekitar, yang rata-rata kehidupan ekonomi menengah ke bawah, dan profesi 

dari orang tua siswa adalah petani dan selebihnya adalah pedagang, 

karyawan, dan pegawai negeri sipil. Dari data yang diperoleh bahwa siswa 

yang sekolah di SLB C1 Panti Asih Pakem berjumlah 47 orang. 

Sebagian besar peserta didik untuk dapat sampai ke sekolah 

mengandalkan antar jemput yang difasilitasi dari pihak sekolah. 

Berdasarkan hasil observasi peserta didik di SLB C1 Panti Asih Pakem 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Severe Mental Retardation (Tunagrahita berat)   dengan jumlah 14 

anak. 

b. Moderate Mental Retardation (Tunagrahita sedang)  dengan jumlah 27 

anak. 

c. Mild Mental Retardation (Tunagrahita ringan) (Tunagrahita sedang)  

dengan jumlah 6 anak. 

Komponen guru yang mengajar di SLB C1 Panti Asih Pakem adalah 

sebagai berikut: 1) Haryanto S.Pd, Mpd 2) Tri Nahurul Yuana S.Pd 3) 

Nanik Marniyanti 4) Rina Padmawati Tri Lestari S.pd 5) Haryana S.pd 6) 

Sri Suwarni S.Pd 7) Tarmin S.pd 8) Dedi Purwanto  9) Eli Muninggar 10) 

Sri Lestari 11) Yatini 12) Suwartinah 13) Sri Pancaningsih 14) Tri Joko 15) 

Ngadirin 16) Lukas Setiawan. 



56 
 

Sedangkan untuk fasilitas yang mendukung pelaksanaan pembelajaran  

di SLB C1 Pakem ada 24 ruang kelas diantaranya:  ruang perpustakaan, satu 

ruang batik,  ruang laboratorium komputer, ruang BK, dan ruang ibadah. 

Untuk mendukung dan meningkatkan proses pembelajaran di SLB C1 Panti 

Asih Pakem ada beberapa Program di sekolah SLB C1 Panti Asih pakem: 

1) Meningkatkan program pembelajaran.  

2) Meningkatkan kegiatan Ekstrakurikuler. 

3) Meningkatkan  Mutu Tenaga Pendidikan dan Kependidikan.  

4) Pengadaan sarana dan prasarana sekolah. 

5) Pembinaan kehidupan religius dan cinta sesame.  

6) Manajemen Peninkaan Mutus Sekolah. 

7) Peningkatan Citra Anak berkebutuhan khusus. 

Sumber dana di SLB C1 Panti Pakem berasal dari beberapa 

sumbangan dan bantuan yaitu: 

1) DONATUR DARI DALAM 

a) Sumbangan Orang Tua/Wali. 

b) Dari Usaha Sampingan dalam rangka swasembada panti (Usaha 

Pertanian, Hasil Karya Siswa). 

2) DONATUR DARI LUAR 

a) Subsidi dari pemerintah. 

b) Donatur incidental. 
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B. Aplikasi Pembelajaran Metode Word Square di SLB C1 Panti Asih 

Pakem  

Penerapan aplikasi metode word square di SLB C1 Panti Asih Pakem 

Sleman dilakukan dalam proses belajar mengajar  di kelas. Sebagaimana telah 

di jelaskan  bahwa bidang studi pembelajaran bidang agama di pegang oleh 

Pak Tarmin, Pak Hariyanto, dan bu Rina Padmawati dll. Selain itu mata 

bidang lain IPA, IPS, PKN dan Bahasa Indonesia di pegang oleh guru lain. 

Sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu tentang subjek penelitian 

adalah guru serta siswa SLB C1 Panti Asih Pakem. Maka penelitian ini 

dilakukan dengan mewawancarai beberapa guru dan mengobservasi ketika 

pelaksanaan pembelajaran di kelas berlangsung.  Data mengenai  mengenai 

keadaan siswa sekolah  (SDLB-SMPLB-SMALB)  2016/2017 merupakan 

sekolah yang terdiri dengan  beberapa siswa yang semuanya merupakan  

siswa aktif disekolah. Untuk mengetahui keadaan tentang pendidikan di 

sekolah  dasar. Penulis melakukan partisipasi dengan guru Mapel  yang 

betujuan  agar penulis efekif dalam melakukan analisis instrument berkaitan 

dengan metode Word Square. Dalam hal ini penulis tefokus dengan Mata 

Pelajaran Bidang Agama  yang diajarkan pada anak berkebutuhan Khusus . 

  Dalam hal ini peneliti, melihat hasil dari penerapan metode word 

square pada bidang agama di sekolah SLB C1 Pakem dengan Bapak Tarmin 

dengan menerapakan word square (teka-teki silang) di dalam kelas kelas VIII 

dengan pengajaran agama di lengkapi dengan kotak-kotak serta gambar 

pertanyaan yang menarik. Ada beberapa Bidang yang dilakukan pada 

pengajaran agama disekolah SLB C1 Pakem. Dalam hal ini guru mengajarkan 
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agama dengan cara kreatifitas dan mudah mengena pada anak. Agar supaya 

mereka tidak mudah bosan dan jenuh. Maka dari itu di perlukan pembelajaran 

yang efektif. Ada beberapa indikator yang dilakukan dalam mengajarkan 

Pendidikan Agama Islam yang berkenaan dengan materi pembelajaran 

diantaranya: 

a) Tentang pelajaran surat al-fatihah. 

b) Tentang pelajaran hari akhir. 

c) Tentang pelajaran Kisah Abu Lahab.  

Penggunaan metode di SLB C1 Panti Asih Pakem tidak menggunakan 

satu metode saja. Salah satunya metode yang di gunakan metode word 

Square. Pada Anak Tuna Grahita sedang di  SLB C1 Pakem menggunakan 

variasi metode dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Metode 

pembelajaran pada bidang PAI, IPS dan Bahasa Indonesia menerapkan 

metode word square sehingga dalam proses pembelajarannya metode ini 

sangat efektif untuk belajar anak tuna grahita.  

Kegiatan belajar mengajar pada anak tuna grahita sedang di SLB C1 

Pakem memerlukan program pengajaran yang baik dalam menangani anak 

tuna grahita yang masih sulit dalam memahami huruf, salah satu usaha guru 

menggunakan metode word square (teka-teki silang) dalam memahamkan 

mereka sebagai salah satu komponen keberhasilan dalam mengajarkan huruf. 

Salah satunya dengan memahamkankan mereka tentang tulisan yang mereka 

lihat di mana mereka berada. 
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Faktor sentral  yang di capai dalam kegiatan belajar mengajar adalah 

tercapainya tujuan pembelajaran dengan metode yang efektif. Seorang guru 

akan mengalami ke gagalan jika pemilihan metodenya kurang tepat  dan tidak 

di tentukan dengan baik. Karena guru sebagai salah satu sumber dalam 

belajar sekaligus pengajar yang mempunyai pengetahuan (knowledge) yang 

cukup dalam menyampaikan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu guru di 

tuntut untuk andil dalam menciptakan lingkungan yang positif serta kreatif 

dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus 

memilih dan menetukan metode yang tepat. Metode yang di gunakan harus 

berdasarkan pelajaran dan sesuai dengan pengajaran yang disampaikan 

sehingga tujuan pengajaran akan tercapai. Penentuan  metode di dasarkan 

pada beberapa hal salah satunya ialah kondisi peserta didik.  

Ada beberapa hal yang bekaitan dengan kondisi peserta didik. 

Diantaranya adalah faktor kesiapan peserta didik dalam menerima pelajaran. 

Kondisi anak (biologis) yang kurang mampu dalam menggunakan daya 

tangkapnya. Kemudian psikologis anak yang berkaitan dengan jiwa anak  

yaitu termasuk mental anak dalam dalam menghadapi pola pembelajaran di 

dalam kelas. Dari hal tersebut maka metode mengajar tersebut dilakukan  

pada anak tuna grahita sedang dengan menyesuaikan  dalam pembelajarannya 

diantaranya metode ceramah, bernyanyi, word square serta menggambar, 

karya wisata dll. 

Sebagai seorang guru harus mampu memilih metode yang tepat pada 

praktek dilapangan sekolah. Sebab metode yang  dilakukan harus sesuai 

dengan materi yang disajikan di dalam belajar mengajar.  Keefektifan metode 
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terletak pada keaktifan guru dan murid yang melakukan proses pembelajaran. 

Sebab di sekolah anak tuna grahita sedang kurang mengontrol emosinya 

dengan baik, cacat mental dan juga memiliki kemampuan bedaptasi dan 

kemampuan belajar di bawah rata-rata. 

Metode pengajaran berfungsi untuk meyampaikan materi sebagai 

penetapan tujuan yang berpengaruh terhadap faktor keberhasilan anak dalam 

belajar. Oleh karena itu, faktor metode dalam pembelajaran harus 

mempertimbangkan  dalam pemilihan metode belajar dengan melihat kondisi 

anak didik, tujuan pembelajaran, situasi dan kesiapan guru dalam 

menyampaikan materi. 

Hariyana wawacara pada hari senin 24 oktober 2016 di SLB C1 

Pakem menuturkan: 

“Metodenya merupakan gabungan dari banyak metode. Dari 
masing masing metode punya kelebihan dan kekurangan tentunya 
tidak ada yang sempurna. Walaupun pakai metode lama gitu tidak ada 
kekurangannya. Di dalam metode tersebut ada tanya jawabnya. Di 
dalam mengajar kadang memakai metode klasik. Kalau dilihat 
keadaan  anak tunagrahita  tiap harinya di dalam kelas kemampuan 
anak tersebut seperti itu. Mereka belajar huruf memakai metode teka-
teki silang atau acak  kata (word square), seperti suku kata, kemudian 
bisa perkata, AIU disambung  serta menghubungkan dengan kata-
kata. Sehingga kata-kata tersebut tidak terdengar asing oleh mereka. 
Selain itu dalam kata-kata di lengkapi dengan gambar. Dalam hal ini 
menggunakan metode word square dengan menyesuaikan materi dan 
kondisi anak serta pembelajaran di dalam kelas” 

Penggunaan metode belajar pada anak tuna grahita di SLB C1 Panti 

Asih Pakem menggunakan metode word square (teka-teki silang) disertai 

dengan gambar dan warna. Melihat kemampuan anaknya sangat bagus untuk 

di terapkan supaya anak mampu mengenal huruf serta mampu dalam menulis. 

Selain itu anak tuna grahita di SLB C1 Panti Asih Pakem dapat membaca 
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huruf secara perlahan dengan benar dan mampu melafalkan dalam praktek 

disekolah. 

Metode word square adalah untuk mempermudah anak dalam  

memahami bahasa serta tulisan. Agar mereka mampu membaca dengan 

mudah disertai dengan gambar. Anak tuna grahita membutuhkan daya 

tangkap yang bagus dalam memahami bentuk huruf  dalam mengerjakan 

tugas. Dukungan guru dalam mengapreasi mereka dalam melatih mereka 

sangat efektif ketika mereka mengerjakan tugas. Dalam pembelajarannya 

metode word square di SLB C1 (Anak Tuna Grahita)  merupakan metode 

bermain kata-kata di selingi dengan mainan bernyayi. Pembelajaran ini 

terfokus untuk menguasai kata-kata (huruf) abjad sehingga mereka mampu 

melafalkan dan juga mampu menyebutkan  benda-benda disekitarnya. 

Pembelajaran word square ini melatih daya ingat anak disertai dengan warna 

huruf untuk melatih daya ingat anak tehadap perspektif bentuk huruf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Proses Belajar Mengajar                       
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Dalam tutur kata pak Tarmin di sekolah SLB C1 Panti Asih dengan 

Metode Pembelajaran  wawancara 22 Oktober 2016 jam 10.00 siang beliau 

mengemukakan: 

“Metode yang di gunakan sebenarnya sama dengan metode 

yang di gunakan di sekolah umum diantaranya:metode ceramah, 

metode wawancara, metode kerja, bermain peran dan Metode tebak 

kata. Kemudian yang semampunya metode umum tebak kata,  teka-

teki silang (word square)” 

Dalam perkembangannya disekolah anak tuna grahita bahwa metode 

word square sangat berpengaruh terhadap keaktifan mereka dalam belajar. 

Dengan  penerapan metode word square atau teka- teki silang mereka 

mengerti tentang  materi pelajaran yang diajarkan mengenai agama dan juga 

materi-materi yang mereka pelajari lainnya. Metode word square yaitu 

dengan mencari kata-kata atau kunci jawaban di dalam kotak-kotak yang 

berisi huruf didalamnya berupa jawaban. Maka dari itu metode word square 

di SLB C1 Pakem untuk  mengajari mereka dalam membaca huruf  verbal 

sesuai dengan pelajaran mereka. Dalam analisis pembelajarannya mereka 

belum sepenuhnya bisa dalam membedakan huruf, karena intelegent 

(kecerdasan) nya di bawah ratarata (sedang).  

Anak Tuna Grahita (C1) di SLB Panti Asih Pakem merupakan anak 

yang masih tergolong mampu rawat, didik dan latih. SLB C1 Pakem 

merupakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) anak tuna grahita kategori 

sedang yang masih bisa di bimbing dan latih dalam kehidupan disekolah. 

sebagaimana  wawancara  diskusi dengan pengasuh asrama Yuliastuti, 20 

Oktober 2016 di Asrama SLB C1 Pakem jam 11.00 siang menuturkan bahwa:  
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“Kalau waktu dulu sebelum kondisi saat ini, kita menerima siswa 
dengan kategori berat dan menengah. Pertama, tujuan diadakan 
sekolah dan asrama untuk melatih dan mendidik. Kalau sekarang yang 
berfungsi optimal hanya sekolahnya saja. Sedangkan asramanya 
sudah tidak  terlalu dalam mengurusi anak tunagrahita. Hanya 
pengurus di asrama dan sekolah biasanya ada pelatihan CBR “hidup 
selamat dan bebas” Communicative Realibilitas. Kedua, kita bekerja 
sama dengan  SLB pendidikan yang ada di Bantul, Kulon Progo, 
Gunung Kidul, Sleman untuk saling bekerja sama dan saling 
mengevaluasi agar anak-anak nantinya agar mampu kerja, mampu 
didik, belajar dan ketrampilan.  Disekolah ini anak-anak dilatih 
menanam lombok, ternak kambing dan menanam sayuran. Biasanya 
kalo anak disekolah SLB C1 Panti Asih setelah lulus  biasanya 
mengembangkan ternak kambing. Buktinya diantara mereka banyak 
yang berhasil dan peliharaannya menjadi banyak” 

Dalam diskusi pernyataan di jelaskan bahwasannya anak tuna grahita 

yang dapat di didik ialah anak  yang mampu didik dalam tahap rata-rata 

dengan kemampuan intelegensinya. Kapasitas anak tuna grahita sedang 

mempunyai  daya tangkap IQ 30-35 kurang lebih mereka masih dapat di 

rawat, didik dan latih. Perkembangan anak tuna grahita  secara signifikan 

mereka mengalami pertambahan perkembangan sejalan dengan  mereka 

alami disekolah baik secara internal dan eksternal. 

 

 

 

        

                                         Gambar 4.2 Belajar Metode Word Square 

Melatih membaca pada anak tuna grahita membutuhkan  cukup relatif 

lama dalam proses pembelajaran di kelas. Anak tuna Grahita sedang di dalam 

proses belajar mengajar pendidikan agama di padukan word square dengan 
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media gambar dan warna. Pembelajaran ini di asumsikan supaya mereka bisa 

mengenal huruf secara lebih detail dan dapat di ingat disetiap kali mereka 

membaca.Selain metode yang di tentukan  dalam  Pendidikan Luar Biasa 

(PLB) seharusnya metode untuk anak tuna grahita itu harus ada, karena anak 

tunagrahita memiliki keterbelakangan mental (Mentally Retarded). Hambatan 

mereka dalam belajar masih sangat banyak dan terkendala oleh kemampuan 

mereka dalam merangsang dan menangkap setiap penerimaan dan 

pemahaman dalam  proses belajar mengajar. Seharusnya mereka memiliki 

metode yang khusus dalam pembelajaran. Sehingga mereka tidak kalah saing 

dengan anak normal di dalam belajar. 

Bapak Tarmin  selaku  guru SLB C1  Panti Asih pakem dalam 

wawancara tanggal  22 Oktober 2016 jam 10.00 pagi menuturkan  bahwa: 

“Untuk pengajaran metode di sekolah SLB C1 Panti Asih 
Pakem memakai metode teka-teki silang (Word Square). Sering kali 
di gunakan sebagai variatif. Dengan metode teka teki silang mereka 
mudah menerima warna-warna” 

 
Metode tersebut di terapkan di SLB C1 Panti Asih Pakem dengan  

melihat kondisi anak dan materi yang diajarkan. Wawancara tersebut 

mendukung peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk melihat hasil 

pembelajaran word square berkaitan dengan materi disekolah.  Dalam 

wawancara 24 Oktober 2016 jam 10.00 pagi menurut Bapak Hariyana selaku 

guru SLB C1 Panti Asih Pakem menuturkan bahwa:  

“Siswanya kita beri motivasi agar semangat barangkali kita 
bisa koreksi materi kita dalam pembelajaran. Materi yang di berikan 
guru mungkin terlalu sulit. Yang kurang di mengerti bisa di tanyakan. 
Kemudian di analisis kenapa anak ini kurang mengerti. Guru melihat 
kesalahannya, apakah terletak pada guru atau pada anak yang kurang 
konsentrasi atau terletak pada materi yang terlalu sulit. Kemudian kita 
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lihat dari metode yang di gunakan sudah cocok atau belum. Dari hasil 
evaluasi mungkin kita bisa pakai metode selanjutnya. Kalau materinya 
terlalu tinggi ya kita turunkan. Kalau alat yang di gunakan belum 
cukup kita gunakan seadanya. Waktunya relatif lama, hanya anak 
butuh keuletan dalam belajar. Sehingga perlu pengulangan sekali dua 
kali dalam pembelajaran. Soalnya IQ mereka agak susah. Jadi harus 
banyak mengulang atau dengan metode pengulangan. Pengula 
ngannya lebih kependalaman. Jadi sekali tidak bisa di ulang sampai 
dua atau tiga kali” 

 
Untuk melatih mereka dalam belajar tentunya perlunya pengulangan 

dan metode yang dapat mengkondisikan anak dalam belajar. Anak tuna 

grahita di sekolah ada pengetahuan mengenai teknologi yang membantu anak 

tunagrahita dalam belajar. Kemampuan mereka mengenal teknologi sangat 

berpengaruh terhadap pola berfikir dan keseimbangan anak tuna grahita 

dalam berbicara dan  mengenal huruf khususnya dalam pembelajaran 

disekolah mengenai metode word square. Berdasarkan perkembangan 

teknologi anak tuna grahita diasumsikan dapat mengenal huruf lebih cepat. 

Sebagaimana peneliti lakukan  wawancara dengan Ibu Rina Padmawati 

menuturkan bahwa: 

“Medianya yang di gunakan dalam pembelajaran di dalam 
kelas. Biasanya saya membuka laptop, kemudian saya cari youtube  
atau bisa hasil karya-karya sendiri. Kemudian bisa dengan membuat 
tabel. Tapi lebih banyak metode yang saya gunakan sangat variasi. 
Seperti kartu lingkungan, kartu belajar dan media lingkungan sekolah. 

 (Wawancara: hari Selasa, jam 09.00 ,tanggal 24 Oktober 2016) 
 

Berdasarkan pengamatan penulis saat penyajian materi pendidikan 

agama islam di SLB C1Panti Asih Pakem. Anak tuna grahita hanya 

mengamati dan mendengarkan serta merespon pembelajaran dengan baik. 

Penerapan metode word square yang dilakukan di SLB C1 Panti Asih pakem 

sangat efisien terhadap peningkatan IQ mereka  terutama baca dan tulis huruf.  
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Dalam penerapannnya ada beberapa langkah dalam pelaksanaan metode word 

Square di SLB C1 Panti Asih Pakem yaitu: 

            Tahap  Pertama  : Guru menyampaikan materi sesuai dengan kompetensiajar. 

            Tahap  Kedua     : Guru  membuat soal kata-kata di lembar kertas disertai  

  dengan gambar dan warna tulisan. 

            Tahap  Ketiga    : Kemudian guru memperkenalkan contohnya. 

            Tahap keempat  : Guru mempersilahkan  anak-anak untuk mengarsir  

 huruf  sesuai   Jawaban. 

  Tahap Kelima   : Memberikan Point penilaian dalam setiap jawaban. 

 Berdasarkan paparan diatas dapat di lihat dan di telaah dengan hasil 

penelitian wawancara sesuai dengan hasil penelitian. Penerapan metode word 

square berdasarkan hasil wawancara 22 Oktober 2016 dengan Bapak Tarmin 

menuturkan bahwa: 

  “Langkah-langkah yang dilakukan yaitu: pertama, kita 

membuat kata-kata. Kedua, membuat pertanyaan. Ketiga, 

mengenalkan kata-kata itu di dalam kartu kertas. Keempat, kita 

perkenalkan nanti ini contohnya ini. Kemudian ada pertanyaan yang 

terkait jawabannya kata itu. Kelima, kita memberikan pertanyaan baru 

anak nanti disuruh memilih mengungkapkan yang telah di persiapkan  

dengan kata-kata itu” 

 

Berdasarkan data yang penulis peroleh baik dari hasil pengamatan dan 

wawancara  diatas,  maka dapat dianalisa bahwasannya  penggunaan metode 

word square  bagi anak tuna grahita bidang studi pendidikan agama islam 

terlaksanana dengan baik. Karena melihat pertanyaan-pertanyaan yang 

disajikan sangat menarik peserta didik dalam belajar. Menurut pengamatan 

penulis sebagian  peserta didik mampu menjawab semua pertanyaan. Di 
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dalam menjawab guru memberikan dukungan motivasi dan memberikan arah 

dalam mengerjakan pertanyaan word square. Hakikatnya peserta didik 

disekolah SLB C1 Panti Asih Pakem sangat antusias dan respon terhadap 

pembelajaran word square yang di lengkapi gambar dan warna. 

Dalam hal ini peneliti (observer) melihat bahwasannya metode word 

square  dapat di terapkan dengan baik  dalam penyampaian materi 

pembelajaran anak tuna grahita di SLB C1 Panti Asih Pakem, Sleman, 

Yogyakarta. Selain itu, peserta didik mudah memahami materi dan 

pengerjaan soal  word square dengan bimbingan guru kelas sesuai dengan 

waktu yang tersedia di dalam kelas dan luar kelas. Sarana dan prasarana yang 

mendukung dalam belajar. 

 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pembelajaran 

 Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan esensi 

yang sangat penting dalam meningkatkan mutu dan kualitas anak didalam 

pembelajaran disekolah. Untuk itu selayaknya pendidikan memberikan 

evaluasi dan memberikan sumbangan terbesarnya dalam menyelenggarakan 

pendidikan anak berkebutuhan khusus. Meningkatkan belajar pada Anak  

Luar Biasa (ALB) membutuhkan guru yang professional  yang mampu 

menangani anak-anak dalam melatih bina diri anak. 

 Pendidikan bagi anak  tuna  grahita khususnya di SLB C1 Panti 

Asih Pakem berjalan dengan baik. Dalam pelayanannya  untuk anak tuna 

grahita mereka tidak di pungut biaya sedikitpun. Pelayanan untuk 

penyandang tuna grahita sedang (C1) harus memenuhi beberapa kriteria 
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diantararanya: 1) mampu rawat 2) mampu latih 3) mampu didik. Anak tuna 

grahita di SLB C1 Panti Asih merupakan anak yang masih dapat di didik 

dengan baik. Dalam pendidikan disekolah mereka diajari bina diri dan juga 

peduli terhadap diri sendiri, teman serta lingkungan.  

 Dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agama islam, 

bahasa indonesia, IPS dan PKN. Komponen-komponen dalam kurikulum 

SLB mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan 

pendidikan dan pengajaran di SLB C1 Panti Asih Pakem. Jika diabaikan 

salah satunya maka menyebabkan tujuan pendidikan bagi ketunaan 

khususnya anak tuna grahita  tidak tercapai secara maksimal. Komponen 

pendidikan tersebut meliputi: kepala sekolah, komite sekolah, guru, komite 

sekolah, siswa dan sarana prasarana. Metode pembelajaran merupakan salah 

satu kegiatan yang harus di lakukan oleh guru dengan tujuan agar hasil yang 

di capai dalam pembelajaran di sekolah  dapat menghasilkan pembelajaran 

yang efektif dan efesien. Dalam pelaksanaannya guru (supervisor) dan siswa 

(activator) ikut andil dalam proses pembelajaran dikelas. Guru memberikan 

arahan dan bimbingan dalam melaksanakan metode pembelajaran di kelas. 

Siswa melakukan proses pembelajaran sesuai dengan metode dan materi 

bahan ajar yang disampaikan guru. 

 Faktor yang mendukung pelaksanaan metode word square 

terhadap pembelajaran pendidikan agama islam disekolah SLB C1 Panti Asih 

Pakem berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan langkah-langkah 

pembelajaran.  Berdasarkan hasil analisis data wawancara penelitian di SLB 

C1 Panti Asih  Pakem, Sleman, maka dapat di deskripsikan tentang beberapa 
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faktor  yang mendukung dalam proses pembelajaran metode word square, 

yaitu:  

1. Kesiapan Siswa  

 Kesiapan anak dalam hal ini anak siap untuk menerima 

pembelajaran di kelas  sesuai dengan metode yang diajarkan. Kesiapan ini 

juga mencakup kedisiplinan anak untuk datang kesekolah tepat waktu 

serta anak mengikuti proses pembelajaran dengan baik.  

2. Kondisi  Anak 

 Kondisi anak di kelas sangat mempengaruhi keadaan anak dalam 

belajar. Seringkali anak mudah bosan atau diam di karenakan kondisi 

anak yang kurang nyaman dengan keadaan lingkungan kelas. Sehingga 

anak sering ribut dalam kelas serta ada yang keluar kelas. Pernyataan 

tersebut menurut wawancara bapak Hariyana, selaku guru SLB C1 Panti 

Asih Pakem dan juga Bagian kurikulum, Sleman  pada hari senin Tanggal 

24 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa: 

“Faktor yang mendukung dalam proses pembelajaran di 

Sekolah SLB C1 Panti Asih yaitu: kesiapan anak, juga kondisi 

anak, kesiapan materi, waktu seringkali singkat” 

3. Kesiapan Guru 

 Kesiapan guru dalam pembelajaran menyangkut proses 

pembelajaran mengenai RPP, materi serta metode yang di pakai dalam 

proses pembelajaran.  

4. Media (fasilitas, sarana dan prasarana) 

 Media pembelajaran yang memadai seperti lembar kerja, alat 

tulis, spidol, pensil warna. Sarana dan prasarana yang mendukung seperti 
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tempat belajar di sekolah. Selain itu pihak sekolah yang terdiri dari kepala 

sekolah mapun  guru-guru lain yang saling membantu merupakan faktor 

dukungan yang besar dalam membantu pelaksanaan pembelajaran 

disekolah. Begitu juga dengan media pembelajaran yang di pakai 

merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas. 

5. Buku Referensi (perpustakaan) 

              Buku referensi perpustakaan sangat membantu anak-anak dalam 

belajar. Dalam hal ini buku perpustkaan dilengkapi dengan koleksi buku 

dan gambar yang sesuai dengan kebutuhan anak.  Sebagaimana menurut 

bapak Dedi Purwanto wawancara pada hari selasa Tanggal 26 Oktober 

2016 yang menyatakan bahwa: 

“Faktor yang mendukung dalam proses keberhasilan metode 

pengajaran yaitu kemampuan siswa, buku referensi” 

6. Dukungan Orang Tua (Wali Murid) 

 Dukungan orang tua juga sangatlah mendukung pada 

perkembangan anak. Sebagaimana telah disampaikan guru sekolah 

bahwasannya peran sekolah sangat mendukung  terhadap kelancaran anak 

belajar disekolah. Selain itu, perkembangan anak di rumah merupakan 

waktu orang tua untuk mendidik anak supaya menjadikan anak tersebut 

berpotensi.  



71 
 

 Sebagaimana dengan penyataan Bapak Tarmin selaku Guru SLB 

C1 Pakem berkenaan dengan faktor pendukung proses pembelajaran 

disekolah anak tuna grahita. Wawacara 22 Oktober 2016 menuturkan bahwa: 

“Adapun faktor yang mendukung anak dalam belajar yaitu 

faktor kesiapan siswa, kesiapan guru, media fasilitas, 

kemudian orang tua (mendidik anak)” 

 Dari pernyataan diatas dapat di ketahui, bahwa faktor pendukung 

dari metode pembelajaran  disekolah tidak hanya  hanya berupa sarana dan 

media sekolah saja, akan tetapi kerja sama pihak sekolah dengan kepala 

sekolah serta guru-guru lain dalam pembelajaran di sekolah. Kesiapan guru 

disekolah berkenaan dengan kesiapan RPP, materi dan kesiapan siswa. Begitu 

juga dukungan orang tua dengan moril sebagai faktor utama kesiapan anak 

datang ke sekolah. Pada dasarnya kondisi anak tergantung  keadaan orang 

tuanya yang berkaitan dengan mendidik anak dirumah. 

 Dukungan dari pihak sekolah  dan seluruh guru sangat penting 

dalam pembelajaran anak tuna grahita. Pihak sekolah menyediakan sarana 

lebih untuk anak-anak tuna grahita di SLB C1 Panti Asih Pakem yaitu Unit 

Kesejahteraan Siswa (UKS) sebagai sarana pendukung dalam belajar seperti 

ketrampilan membuat batik, menanam dll. Di sekolah anak-anak di beri 

ketrampilan komunikasi dengan belajar bermain supaya mereka dapat 

berkomunikasi dengan orang banyak. Selain itu memberikan motivasi belajar 

untuk membaca dengan bermain kata-kata. 

 Pernyataan diatas berdasarkan wawancara Bapak Hariyana pada 

hari senin 24 Oktober 2016 menuturkan bahwa: 
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“Memberikan motivasi dengan kegiatan yang disenangi anak. 
kadang kala anak itu suka dengan apa yang saya lakukan tadi. 
Misalnya Lala suka bulu tangkis, dia memang sangat suka dengan 
permainan bulu tangkis. Saya bermain bulu tangkis dengan 
memberikan pelajaran. UKS itu kan banyak yang bisa. Sedangkan  
yang saran dari guru membimbing 1-5 anak. kemudian bisa juga 
mengenalkan alat-alat itu dengan melatih komunikasi. 
memperkenalkan alat karna anaknya  juga susah komunikasi  ini 
namanya net. Keadaan biaanya  juga dengan sistim umpan. Kita 
mau berenang tapi kamu harus bisa menyebutkan  kata-kata  yang 
benar.kata-kata penting misalnya Bapak, ibu. Itu merupakan salah 
satunya untuk komunikasi. Soalnya kadang anaknya ngambek. 
Dia punya keinginan untuk senang ya diajak menyanyi” 
 

 Dari pernyataan diatas dapat di ketahui, bahwa SLB C1 Panti 

Asih Pakem memberi bekal kemampuan kepada anak-anak untuk berlatih 

membaca dan komunikasi  dengan belajar huruf-huruf dan kata- kata. Dengan 

berbekal kemampuan, anak dapat hidup mandiri dan dapat bersosialisasi 

dengan lingkungan disekitarnya. Sehingga setelah mereka lulus dapat 

meningkatkan citra, harkat dan martabat anak berkebutuhan khusus agar di 

masyarakat  mendapat perlakuan yang baik. 

 Faktor yang menghambat belajar anak tuna grahita di SLB C1 

Panti Asih Pakem diantaranya ada dua faktor, Faktor internal dan eksternal 

yaitu: 

a. Faktor internal, yaitu keadaan siswa yang kurang normal terkait dengan 

intelegentce (kecerdasan) memiliki kecerdasan diatas rata-rata (sedang) 

serta kondisi anak sendiri. Sehingga daya tangkap mereka kurang fokus 

terhadap materi pelajaran yang diajarkan. Sebagaimana wawancara  pada 

tanggal  22 oktober dengan bapak tarmin menuturkan: 

 “Faktor  yang menghambat itu kembali kepada kondisi anak. 
Kalau misalnya istilahnya anak tuna grahita itu tidak stabil, 
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kadang kala ngambek, beku, pasif dan sebagainya. Juga kesiapan 
kita atau materi yang tidak terlalu disukai anak.” 

 

b. Faktor eksternal, yaitu perhatian pemerintah setempat dan keadaan orang 

tua yang kurang memperhatikan. Hal ini disebabkan karena  yang paling 

banyak banyak menanggung beban anak disebabkan ketunagrahitaan. 

 Pernyataan berdasarkan  wawancara pada hari senin 24 Oktober 

2016 dengan Ibu Rina Padmawati menuturkan  bahwa: 

Faktor yang menghambat : 

 “Sikap orang tua yang tidak sempat mengurusi dengan kemajuan 
anak. Dari sekian anak disekolah ini hanya dua anak yang mampu. 
Karna kebanyakan disini ortunya kebanyakan petani, penanggal 
pabrik. Orang tua mereka menyekolahkan anak-anak supaya tidak di 
rumah. Kemudian setelah tidak di rumah, anak-anak seneng 
disekolah. Disekolah kita perhatikan, sholat di perhatikan serta 
mengajari sholat. Dari sekolah sendiri menyediakan makan agar 
senang” 

 

 Kemudian hasil yang  mendukung peneliti  berdasarkan faktor 

penghambat anak tuna grahita berdasarkan wawancara  hari senin tanggal 24 

Oktober 2016 jam 10.00  menuturkan bahwa: 

“Kalau faktor yang menghambat proses pembelajaran anak- 
anaknya. Mungkin semuanya itu tergantung kita. Lihat kondisi 
orang tuanya yang memperhatikan anaknya atau tidak” 
 

 Dari pernyataan diatas terlihat masih adanya faktor-faktor yang 

menghambat  kegiatan pembelajaran yang disebabkan  orang tuanya tidak 

mengajari anaknya. Hendaknya orang tua menyadari kekurangan pada 

kemampuan anaknya dalam belajar. Disamping itu, hambatan yang sering 

muncul karena anak tuna grahita mangalami kekurangan kemampuan 

intelegensinya seperti  lemah berfikir, kurang fokus dan kurang mengontrol 
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emosi.  Dalam hal ini masih banyak anak tuna grahita yang mengalami 

kesulitan dalam memahami model pembelajaran di kelas di sebabkan minat 

belajar yang rendah. 

 

D. Upaya Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Anak Dalam Belajar Mengajar  

 Dalam mengatasi kesulitan anak dalam belajar word square di 

sekolah SLB C1 Panti Asih Pakem, tidaklah selalu mendukung dalam 

pastisipasi belajar. Banyak hal yang menjadi penghambat dalam belajar anak 

tuna grahita dalam pembelajaran agama islam.  Dalam hal ini SLB C1 Panti 

Asih Pakem selalu mengupayakan metode yang dipakai efektif dalam 

pembelajaran anak tuna grahita. Upaya-upaya guru itu mengevaluasi  metode 

belajar yang diterapkan selain itu guru juga melaksanakan koordiansi dengan 

guru-guru lain. Hal ini di lakukan agar bisa mengevaluasi, menambah ilmu 

dan memperbaiki keadaan. 

 Pernyataan diatas berdasarkan wawancara Bapak Hariyana pada 

hari sabtu 22  Oktober 2016 menuturkan bahwa: 

“Untuk mengatasi kesulitan anak kita bisa  cari solusinya, mungkin 
metodenya kita perbaiki. Kemudian materinya kita tambah kurangi 
dan sebagainya.  Dengan melihat kondisi anak, mungkin penempatan 
media atau mungkin terlalu tinggi dan sebagainya. Kemudian kita 
evaluasi dengan melihat kemampuan anak. Kemudian fasilitas yang 
memadai, kemampuan anak dan tingkat kemampuan anak. 

 Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa guru SLB C1 

Panti Asih Pakem mengupayakan pembelajaran dengan metode yang bagus 

dengan terus mengevaluasi metode pembelaran   bagi anak tuna grahita. Guru 

juga berkoordinasi dengan guru sekolah lain agar tahu tindak kelas 

selanjutnya. 
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 Usaha guru dalam mengatasi kesulitan anak tuna grahita dalam 

belajar  di sekolah  SLB C1 Panti Asih Pakem yaitu dengan: 

1. Metode bermain 

 Metode bermain anak tuna grahita di sekolah ketika dalam proses 

pembelajaran sangat penting  untuk mengaktifkan mereka supaya mereka 

lebih aktif dengan teman-temanya di dalam kelas maupun di luar kelas.  

Permainan yang sering dilakukan dalam pembelajaran seperti bermain 

tenis, bermain bulu tangkis dan menggambar. 

2. Bernyanyi 

 Bernyanyi dalam proses pembelajaran di SLB C1 Panti Asih 

Pakem sangat sering dilakukan oleh guru-guru di SLB C1 Panti Asih 

Pakem. Bernyanyi dengan lagu-lagu kebangsaan indonesia di iringi 

dengan musik sangat efektif terhadap anak tunagrahita yang mudah bosan 

dan jenuh. Sehingga metode ini sering dipakai untuk membuat mereka 

lebih senang dan gembira ketika di sekolah. 

3. Metode Bermain Kata-Kata 

 Meode bermain kata-kata anak tuna grahita sering di lakukan 

dengan melihat kondisi anak dalam kelas. Guru melihat peserta didik 

yang tidak mau belajar sehingga guru membuat metode ini untuk 

merangsang mereka dalam belajar. Diantaranya dilakukan di luar kelas 

dengan bermain teka- teki silang (word Square), Puzzle gambar dan 

mewarnai gambar yang di sertai dengan kata-kata (huruf). 
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 Berdasarkan penyataan diatas, penulis mendeskripsikan tulisan 

diatas sesuai dengan wawancara Ibu Rina Padmawati pada hari senin 24  

Oktober 2016 menuturkan bahwa: 

 “Antisipasi guru dalam anak dalam mengatasi kesulitan belajar 

dengan metode bermain, nyanyi,bermain kata-kata” 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasannya anak 

tunagrahita ketika belajar dalam kelas membutuhkan suasana yang senang 

untuk dapat menerima pembelajaran lebih efektif. Dari hal tersebut  para guru 

di tuntut untuk dapat mengaktifkan komunikasi dengan anak-anak tuna 

grahita di SLB C1 Panti Asih Pakem. Selain itu dalam kegiatan pembelajaran 

di kelas, guru di SLB C1 Panti Asih Pakem melakukan upaya-upaya agar 

pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar. Upaya tersebut meliputi: 

1. Guru memotivasi siswa dalam belajar berupa kata-kata, pujian maupun 

dengan musik dan olah raga. Sehingga mereka aktif dalam belajar di 

dalam dan luar kelas. 

2. Guru mempersiapkan RPP, materi dan juga media dalam pelajaran 

dengan sebaik-baiknya. 

3. Guru berupaya mengamati anak dalam belajar sehingga tahu kekurangan 

dan letaknya dimana. Sehingga guru bisa terus mengevaluasi mereka baik 

dari metode belajar, kondisi anak atau materi bahan ajar yang terlalu 

banyak. 

4. Guru memanfaatkan fasilitas, sarana dan prasarana yaitu berkaitan dengan 

sumbelajar siswa. Memanfaatkan buku referensi perpustakaan sebagai 

bahan ajar. Media juga sebagai fasilitator seperti laptop, majalah dan 
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gambar-gambar (kertas yang bergambar dengan pensil warna dan juga 

mengarsir huruf) serta mengisi huruf, teka-teki silang dan puzzle. 

Peningkatan hasil prestasi belajar anak tuna grahita di SLB Panti Asih 

Pakem Yogyakarta mengalami peningkatan yang signifikan terhadap metode 

belajar  anak tuna grahita. Metode word square sangat membantu anak dalam 

meningkatkat IQ, Pola berfikir dan kemampuan berbicara. Mengenai 

peningkatan hasil belajar siswa dapat di analisis melalui pendekatan 

wawancara dengan bapak Tarmin selaku bagian kerohanian di sekolah pada 

tanggal  22 Oktober 2016 menuturkan bahwa: 

“Dalam pembelajaran yang jelas anak tuna grahita mengalami 
peningkatan. Istilahnya dari hari ke hari itu ada peningkatan walaupun 
tidak begitu signifikan. Karena anak tuna grahita berbeda dengan anak 
umum lainnya” 

Dalam wawancara diatas dapat di analisis bahwa peningkatan hasil 

belajar anak tuna grahita tidak bisa di ukur secara langsung. Karena 

kemampuan mereka dalam berfikir dan mengolah ide masih sangat terbatas. 

Sebagaimana di deskripsikan dengan wawancara bapak Dedi Purwanto 

Tanggal 25 Oktober 2016: 

“Anak tuna grahita masih sangat terbatas. Sehingga mereka hanya 
mampu rawat, mampu didik dan Delapan puluh persen  mampu latih. 
Peningkatan anak tuna grahita dalam pembelajaran pasti ada. Seperti 
halnya peningkatan dalam mewarnai. 

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

peningkatan hasil belajar anak tuna grahita di sekolah mengalami peningkatan 

yang luar biasa. Walaupun secara akademik peningkatan tersebut meningkat 

secara perlahan-lahan. Dengan begitu tujuan utama dari sekolah telah tercapai 

dengan tujuan utamanya  merawat, mendidik dan melatih anak tuna grahita. 




