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ABSTRACT 

 

Sukamto, Q.100100183. “Increasing The Quality of Teaching Mathematics Using Audio 
Visual Media For Mentally Retarded In SLB Negeri Surakarta”. Post Graduate Programme of 
Magister Management Education, Muhammadiyah Surakarta University, 2013. 

The aim of this study is to increase the quality of teaching mathematics using audio visual 
media for mentally retarded in SLB Negeri Surakarta. 

The approach used in this study is Class Action Research (CAR). It is a study done by 
teacher in the class where he or she teaches by stressing on perfectness or increasing practice and 
process in teaching mathematics. The subject  of this study is all of the eight year mentally 
retardedin SLB Negeri Surakarta  in the school year 2012/2013 that consisting of 8 students. This 
study uses observation and test. To analyze the data this sudy uses descriptive comparative 
analysis, that is by comparing the result of studying mathematics inter-cycles. The data being 
analyzed are the result of studying before using audio visual media and the result of studying after 
using audio visual media, two cycles . 

From the early data about summing using number up to 3000, the result of this study shows 
that the average value is 55.00. There are 5 students get value less than 60.00 or they don’t pass 
and there are 3 students who get value 60 or more. The classical exhaustiveness reaches 37.50%. 
The result of the test in the cycle I shows that the average value of summing using number up to 
3000 is 60.00 there are 5 students get value 60 or more (they pass) and there are 3 students don’t 
pass, so the value is still less than 60.00. The classical exhaustiveness has reached 62.50%. The 
result of the test in the cycle II shows that the average value of  summing using number up to 
3000 is 66.25, all of the students get value 60.00 or more (they pass). So the classical 
exhaustiveness has reached 100.00%. 

Based on the result of this study, it can be concluded that using audio visual media can 
increase the quality of teaching mathematics for the eight year mentally retarded in SLB Negeri 
Surakarta in the school year 2012/2013. 
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PENDAHULUAN 

Matematika yang diperuntukkan bagi siswa tunagrahita terutama kemampuan berhitung. 

Ada dua alasan pentingnya keterampilan berhitung, yaitu:: ”kemampuan yang berharga untuk 

menentukan jawaban yang benar dalam tugas-tugas pemecahan masalah; dan membantu siswa 

untuk menentukan jawaban yang rasional dalam situasi kehidupan sehari-hari” (Mumpuniarti, 

2007: 125). Untuk mencapai kompetensi itu, siswa perlu mempelajari fakta-fakta baru dan 



pengoperasiannya, atau berkembang secara berkelanjutan dalam bidang-bidang operasi hitung, 

salah satunya adalah dengan berusaha meningkatkan kemampuan siswa melalui pembelajaran 

menggunakan multimedia 

Dengan adanya hambatan bagi anak tunagrahita, maka dibutuhkan berbagai upaya dengan 

memanfaakan berbagai alternatif media pembelajaran yang tepat. Salah satu media yang dianggap 

tepat bagi anak tunagrahita kelas VIII adalah pembelajaran menggunakan media pembelajaran 

yang tepat, salah satunya adalah lmedia audio visual. Menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai 

(2001: 129) ”media audio untuk pengajaran, dimaksudkan sebagai bahan yang mengandung pesan 

dalam bentuk auditif (pita suara atau piringan suara), yang dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemauan siswa, sehingga terjadi proses belajar mengajar”. Sedangkan media visual 

bisa berupa gambar, grafis (line graphic) dan simbol. Saluran yang dipakai menyangkut indra 

penglihatan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual 

(Azhar Arsyad, 2002: 89).  

Dalam mata pelajaran matematika, media audio visual akan lebih memperjelas informasi 

masih bersifat verbalisme, sebab penyajiannya dengan metode ceramah tanpa diikuti praktek. 

Apabila ceramah ditambah dengan media audio visual yang berupa tape recorder, gambar, grafis, 

simbol dan lainnya dengan disertai praktek tentu lebih efektif dan efisien sehingga kualitas 

pembelajaran matematika akan lebih maksimal bagi guru dan  siswa tunagrahita. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengadakan penelitian dengan judul: 

"Peningkatan Kualitas Pemberlajaran Matematika Dengan Menggunakan Media Audio Visual 

Bagi Anak Tunagrahita di Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta". 

 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: “Apakah menggunakan media audio visual dapat peningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika bagi anak tunagrahita di SLB Negeri Surakarta?" 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika menggunakan media audio visual bagi anak tunagrahita di SLB Negeri Surakarta. 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah khasanah ilmu tentang pembelajaran menggunakan media audio visual dalam 

pembelajaran matematika.   

2. Manfaat Praktis 



a. Menemukan alternatif untuk kualitas pembelajaran matematika pada anak tunagrahita di 

SLB Negeri Surakarta. 

b. Mencari solusi permasalahan yang dialami anak tunagrahita di SLB Negeri Surakarta 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matemtika. 

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

Pengertian Anaktunagrahita 

Ada beberapa istilah mengenai anak tunagrahita, yaitu terbelakang mental, tuna 

mental, lemah otak, lemah fikiran, dan mentaly retarded. Smith, et.al., (2002: 43) 

mengemukakan bahwa mengemukakan bahwa:  
People who are mentally retarded overtime have been rejerred to as dumb, stupid, 
immature defective, deficientg, subnormal, incompetent, and dull. Terms such as 
idiot, imbelice, moron and feebleminded were commonly used historically to label 
this population. Although the word faal referred to those who lwere mentally ill, and 
the word idiot was directed toward individuals who were severely retarded, these 
terms were frequently used interchangeably. 
(Di waktu yang lalu orang-orang menyebut retardasi mental dengan sitlah dungu 
(dumb), bodoh (stupid), tidak masuk (immature), cacat (defective), kurang sempurna 
(deficient), di bawah normal (subnormal), tidak mampu (incompetent), dan dan 
tumpul (dull). Istilah lainnya idiot, imbecile, moron, dan feebleminded digunakan 
untuk melabel kelompok menyandang tersebut. Walaupun kata tolol (fool) menunjuk 
ke orang sakit mental, dan kata idiot, mengarah individu yang cacat berat, keduanya 
sering digunakan secara bergantian. 
Menurut Munzayanah (2000: 13), “Anak tunagrahita adalah anak yang mengalami 

hambatan dalam bidang intelektual serta seluruh kepribadiannya, sehingga mereka tidak 

mampu hidup dengan kekuatan sendiri di dalam masyarakat”. “Anak tunagrahita adalah 

individu yang memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata dan disertai dengan 

ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan” 

(Satmoko Budi Santoso, 2010: 130).  

Berdasdarkan beberapa pengertian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang 

dimaksud anak tunagrahita adalah mereka yang jelas-jelas mengalami keterlambatan dalam 

perkembangan kecerdasan, sehingga untuk mengembangkan potensinya secara optimal 

diperlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Karena kelainannya itu maka mereka 

mengalami kesulitan dalam belajarnya dimana mereka terlihat sering ketinggalan dari 

teman-temannya yang normal. 

Kualitas Pembelajaran 

Kualitas adalah ukuran baik buruknya sesuatu, kadar, mutu, derajad/taraf 

(kepandaian/kecakapan, dan sebagainya). Pembelajaran adalah suatu upaya untuk mengubah 

tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Kualitas proses pembelajaran dapat dilihat dari 



aktivitas belajar dan pemahaman siswa berdasar kompetensi dasar dan indikator yang harus 

dicapai, serta kinerja guru yang mendukung proses pembelajaran.  

a. Kualitas Perencanaan 

Menurut Ngalim Purwanto (2002:106), “Perencanaan merupakan salah satu syarat 

mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga dan bagi setiap kegiatan, baik perseorangan 

maupun kelompok.” Perencanaan yang bertujuan agar siswa dapat belajar dan perencanaan 

tersebut dapat diterima oleh masyarakat ilmiah, sehingga perencanaan tersebut menjadi 

suatu aturan pokok yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran.  

b. Kualitas Proses 

Mengajar dan mengimplementasikan rencana pengajaran merujuk pada bagaimana 

seseorang guru menciptakan suatu sistem pengajaran yang sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan sebelumnya. Tugas ini mencakup, menyampaikan tujuan pengajaran, 

menyampaikan materi pelajaran, menggunakan metode-metode serta alat-alat tertentu 

sesuai dengan rencana, menilai keberhasilan belajar murid, memotivasi, membantu 

memecahkan belajar murid. Menurut Tohmas Green dalam Ibrahim Bafadal (2003:31), 

aktivitas-aktivitas pengajaran diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) aktivitas 

logik; (2) aktivitas strategik, dan (3) aktivitas instruksional.  

c. Kualitas Output 

Output kualitas pembelajaran matematika diukur dengan prestasi belajar. Menurut 

Cronbach yang dikutip oleh Agus Suprijono (2010:2), “Learning is shown lby a change in 

behavior as a result of experience” (Belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari 

pengalaman). Menurut Oemar Hamalik (2000:45), bahwa “belajar mengandung pengertian 

terjadinya perubahan dari persepsi dan perilaku termasuk juga perbaikan perilaku”. 

Adapun yang membentuk belajar-mengajar menurut Syaiful Bahri  Djamarah dan 

Aswan Zein (2001: 48) melibatkan 7 komponen, yaitu: “siswa, guru, tujuan, isi pelajaran, 

metode, media, dan evaluasi.” Komponen-komponen kegiatan belajar mengajar tersebut 

saling berinteraksi satu dengan yang lain dan bermula serta bermuara pada tujuan yang 

merupakan suatu sistem.  

 
Media Audio Visual 

Pengertian media menurut Sri Anitah (2010: 4) adalah sebagai berikut: “kata media 

berasal dari bahasa Latin medium adalah sesuatu yang terletak di tengah (antara dua kutub atau 

antara dua pihak); atau suatu alat.” Menurut Gagne (dalam Arief S. Sadiman, dkk, 2009: 6): 

“media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya 



untuk belajar.” Ada dua fungsi utama media pembelajaran yaitu adalah sebagia alat bantu 

pembelajaran dan sebagai media sumber belajar.  

Audio merupakan media pembelajaran yang berbasis suara atau bunyi. Audio berasal 

dari kata audible, yang artinya suara yang dapat didengarkan secara wajar oleh telinga manusia 

(Daryanto, 2010:37). Menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (2001: 129) ”media audio 

untuk pengajaran, dimaksudkan sebagai bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif 

(pita suara atau piringan suara), yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemauan siswa, sehingga terjadi proses belajar mengajar”. 

Pemanfaatan media audio dalam pengajaran terutama digunakan dalam: 1) pengajaran 

music literary (pembacaan sajak), dan kegiatan dokumentasi; 2) pengajaran bahasa asing, 

apakah secara audio ataupun secara audiovisual; 3) pengajaran melalui radio atau pendidikan; 

4) paket-paket belajar untuk berbagai jenis materi, yang memungkinkan siswa dapat melatih 

daya penafsirannya dalam suatu bidang studi. (Sudjana dan Ahmad Rivai, 2001: 129). 

Media visual bisa berupa gambar, grafis (line graphic) dan simbol. Saluran yang 

dipakai menyangkut indra penglihatan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam 

simbol-simbol komunikasi visual (Azhar Arsyad, 2002: 89. Media berbasis visual (image atau 

perumpamaan) memegang peranan yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual 

dapat memperlancar pemahaman (misalnya melalui elaborasi struktur dan organisasi) dan 

memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan 

hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. 

Menurut Sri Anitah (2010: 55), media audio visual adalah media yang menunjukkan 

unsur auditif (pendengaran) maupun visual (penglihatan), jadi dapat dipandang maupun 

didengar suaranya. Media audio visual jenisnya banyak sekali. Dari berbagai jenis media audio 

visual tersebut diantaranya yang banyak digunakan menurut Sri Anitah (2010: 55) adalah slide 

suara dan televisi 

 

Kerangka Berpikir 

Anak tunagrahita mengalami hambatan dalam belajar matematika. Untuk memudahkan 

dalam berhitung perlu adanya strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai. Pembelajaran 

menggunakan audio visual merupakan strategi guru untuk memotivasi diri dalam meningkatkan 

kualtias perencanaan, kualitas proses, dan memotivasi minat belajar berhitung untuk anak 

tunagrahita untuk meningkatkan prestasi belajar sebagai output pelaksanaan pembelajaran. Media 

audio visual dapat menunjukkan unsur auditif (pendengaran) maupun visual (penglihatan), jadi 

dapat dipandang maupun didengar suaranya, sehingga siswa dapat memanfaatkan media tersebut 



sesuai dengan materi pembelajaran yang dihadapi, dengan audio visual anak dapat memahami 

maksud dari media yang ditunjukkan untuk berhitung. 

Secara sederhana dapat digambarkan bagan kerangka berpikir tersebut di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bagan 2.3. Kerangka Berpikir 

Perumusan Hipotesis Tindakan 

Hipotesis merupakan tafsiran sementara yang masih perlu diuji kebenarannya, mengenai 

bukti-bukti secara ilmiah. Hipotesis tindakan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: “Menggunakan media audio visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika bagi anak tunagrahita di SLB Negeri Surakarta”. 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dalam bahasa Inggris diartikan Classroom Action Research (CAR) yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas atau di sekolah tempat mengajar, dengan penekanan 

pada penyempurnaan atau peningkatan praktik dan proses dalam pembelajaran (Susilo, 2007: 16).  

Setting Penelitian 
 
  Penelitian dilaksanakan di kelas VIII SLB Negeri Surakarta pada 
pembelajaran matematika semester I tahun pelajaran 2012/2013.  
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan pada semester I tahun pelajaran 2012/2013 selama 4 bulan 

bulan bulan Juli s/d bulan Oktober 2012. 

 
Kualitas pembelajran matematika 
siswa tunagrahita kelas VIII SLB 

Negeri Surakarta rendah 

Pembelajaran matematika 
menggunakan media audio visual 

 
Kualitas pembelajaran matematika 

siswa kelas VIII SLB Negeri 
Surakarta meningkat 

 

Kondisi Awal 

 

Tindakan 

 

Kondisi Akhir 



Subjek penelitian adalah siswa tunagrahita kelas VIII SLB Negeri Surakarta tahun pelajaran 

2012/2013 yang berjumlah 8 siswa, terdiri dari 4 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan 

Sumber Data 

Sumber data penelitian tindakan kelas ini berasal dari guru bidang studi matematika dalam 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dan dari siswa tunagrahita kelas VIII SLB Negeri 

Surakarta sebagai subjek penelitian. Data dari guru berupa kualitas guru dalam merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran, dan data dari siswa berupa prestrasi belajar matematika diperoleh 

dengan tes setelah dalam proses pembelajaran menggunakan media audio visual. 

Teknik Pengumpulan Data 

Berorientasi pada judul penelitian maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini 

dengan metode observasi, dokumentasi, dan tes. 

 Observasi 

Dalam penelitian ini digunakan observasi terstruktur, dimana observasi menggunakan 

instrumen yang terstruktur dan siap pakai, sehingga pengamat hanya tinggal membubuhkan 

tanda (√) pada tempat yang disediakan pada lembar pengamatan aktivitas guru dana 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

matematika menggunakan media audio visual.  

  Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang 

prestasi belajar matematika awal siswa yang diambil dari nilai ulangan kelas VIII SLB Negeri 

Surakarta. 

  Tes 

Bentuk tes yang dipakai adalah tes objektif. Tes yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tes objektif isian atau melengkapi yang terdiri dari 20 item pertanyaan. Skor penilaian 

jawaban betul mendapat nilai 5 dan jawaban salah mendapat nilai 0.  

Validitas Data 

Teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas data antara lain adalah triangulasi. 

Triangulasi data dilakukan dengan cara Cross checking dan Cek ricek, yaitu pengulangan kembali 

data yang diperoleh melalui berbagai sumber data, waktu, maupun metode dan informasi serta 

tempat memperoleh data (setting). 

Pengujian validitasi isi tidak melalui analisis statistik tetapi menggunakan analisis 

rasional. Salah satu cara yang praktis untuk melihat apakah validitas isi telah terpenuhi adalah 

dengan melihat apakah item-item dalam tes telah ditulis sesuai dengan batasan domain ukur yang 



telah ditetapkan semula dan memeriksa apakah masing-masing item telah sesuai dengan indikator 

soal yang hendak diungkapnya. Uji validitas dalam penelitian disusun kisi-kisi soal. 

Analisis Data 

Data berupa hasil tes diklasifisikan sebagai data kuantitatif. Data tersebut dianalisis secara 

desktiprif komparatif, yakni dengan membandingkan nilai tes antarsiklus dan prestrasi belajar 

matematika sebelum diberi tindakan, yang dianalisis adalah nilai tes siswa sebelum pembelajaran 

menggunakan multimedia; dan nilai tes siswa setelah menggunakan multimedia; sebanyak dua 

siklus. Data yang berupa nilai tes antarsiklus tersebut dibandingkan hingga hasilnya dapat 

mencapai batas ketercapaian atau indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. 

 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian tindakan kelas didasarkan atas konsep pokok terdiri dari tiga 

komponen pokok yang juga menunjukkan langkah, yaitu: 

1. Perencanaan atau planning 

2. Tindakan atau acting dan observasi 

3. Refleksi atau reflecting 

Indikator Kinerja 

Indikator pencapaian dalam penelitian tindakan ditetapkan apabila prestasi belajar 

matematika secara individu minimal mendapat nilai 60 (KKM) dinyatakan telah mencapai 

ketuntasan belajar. Penetapan indikator pencapaian ini disesuaikan dengan kondisi sekolah, 

seperti batas minimal nilai yang dicapai dan ketuntasan belajar bergantung pada guru bidang studi 

yang secara empiris tahu betul keadaan murid-murid di kelasnya (sesuai dengan KTSP). 

Indikator pencapaian kualitas pembelajaran guru dalam melaksanakan perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaan minimal 80% dapat dikuasai guru dalam pembelajaran matematika 

melalui media audio visual. Penilaian kinerja guru melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan Lembar Penilaian Kinerja Guru (LPKG 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data awal hasil belajar Matematika materi melakukan penjumlahan sampai 

dengan 3000, diketahui nilai rat -rata sebesar 55,00 sebanyak 5 siswa memperoleh nilai di bawah 

60 dan hanya 3 siswa yang mendapat nilai 60 atau lebih. Ketuntasan secara klasikal mencapai 

37,50% Berdasarkan data tersebut, sebagian besar siswa belum mencapai batas tuntas yang 

ditetapkan. Demikian pula, secara klasikal belum mencapai ketuntasan. 

Berdasarkan hasil tes siklus I, hasil belajar Matematika materi melakukan penjumlahan 

sampai dengan 3000 diketahui memiliki nilai rata-rata 60,00, sebanyak 5 siswa mendapat nilai 

60,00 atau lebih (tuntas belajarnya) dan 3 siswa yang belum tuntas, karena nilainya masih di 



bawah 60,00. Ketuntasan secara klasikal mencapai 62,50%. Berdasarkan data tersebut, secara 

klasikal belum mencapai ketuntasan belajar. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I pembelajaran Matematika materi melakukan 

penjumlahan bilangan sampai 3000, diperoleh dari pengamatan aktivitas guru masih perlu 

ditingkatkan, terutama aktivitas guru dalam menyiapkan RPP, melaksanakan pembelajaran 

menggunakan media audio visual, menanggapi usulan siswa, dan membuat kesimpulan. Dari hasil 

pengamatan beberapa indikator tersebut dalam katagori cukup, skor aktivitas guru mencapai 

72,50%. 

Berdasarkan hasil tes siklus II, hasil belajar Matematika materi melakukan penjumlahan 

sampai dengan 3000 diketahui nilai rata-rata kelas sebesar 66,25, seluruh siswa mendapat nilai 

60,00 atau lebih (tuntas belajarnya). Ketuntasan klasikal mencapai 100,00%. Berdasarkan data 

tersebut, secara klasikal telah mencapai ketuntasan belajar. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus II pembelajaran Matematika materi 

penjumlahan, diperoleh dari pengamatan aktivitas guru dalam pembelajaran menggunakan media 

audio visual dalam kategori baik dan sangat baik, skor aktivitas guru mencapai 92,50%. 

Berdasarkan hasil observasi, dengan upaya-upaya perbaikan yang dilakukan pada 

pembelajaran Matematika materi melakukan penjumlahan sampai dengan 3000 menggunakan 

media audio visual, hasil yang dicapai siswa mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat 

dilihat dari naiknya persentase hasil tes yang diperoleh siswa. Untuk lebih jelasnya mengenai 

peningkatan hasil belajar dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.4. Hasil Belajar Penjumlahan Bilangan Setiap Siklus Menggunakan Media Audio Visual. 

No. Kode Siswa Nilai Awal Siklus I Siklus II 
1 AN 65 70 75 
2 SD 55 60 65 
3 AG 60 65 70 
4 AL 55 60 65 
5 PL 50 55 60 
6 GD 60 65 70 
7 EW 50 55 65 
8 KC 45 50 60 

JUMLAH 440 480 530 
RATA-RATA 55,00 60,00 66,25 

KETUNTASAN BELAJAR 37,50 % 62,50 % 100 % 



Dari hasil nilai rata-rata secara individu dari setiap siklus dapat dibuat tabel perbandingan 

sebagai berikut: 

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

AN SD AG AL PL GD EW KC

Nilai Awal Siklus I Siklus II

 
Grafik 4.1. Peningkatan Hasil Belajar Matematika Materi Penjumlahan Menggunakan 

Media Audio Visual. 
 

Berdasarkan nilai rata-rata hasil belajar Matematika secara klasikal dari setiap siklus dapat 

dibuat tabel perbandingan sebagai berikut: 

 
Tabel 4.5. Peningkatan Hasil Belajar Matematika Materi Penjumlahan Setiap Siklus.  
 

S i k l u s  Nilai Rata-rata Peningkatan 

Tes Awal 55,00 - 

Siklus I 60,00 5,00 

Siklus II 66,25 6,25 



Berdasarkan peningkatan hasil belajar Matematika materi melakukan penjumlahan sampai 

dengan 3000 menggunakan media audio visual secara klasikal dapat digambarkan dalam bentuk 

grafik sebagai berikut: 
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Grafik 4.2. Peningkatan Hasil Belajar Matematika Materi Penjumlahan Setiap Siklus. 

 

Hasil penilaian melalui tes menunjukkan bahwa rata-rata nilai Hasil Belajar Matematika 
materi melakukan penjumlahan sampai dengan 3000 telah mencapai 66,25 dari 8 siswa 
seluruhnya mendapat nilai 60 atau lebih. Ketuntasan secara klasikal sebesar 100% siswa 
mendapat nilai 60 ke atas dapat diasumsikan indikator kinerja  secara klasikal telah mencapai 
batas tuntas. 
 
 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan data awal nilai penjumlahan bilangan sampai 3000, rata-rata kelas belum 

mencapai batas tuntas yang ditetapkan. Demikian pula, secara klasikal belum mencapai 

ketuntasan. Berdasarkan hasil tes pada siklus I, secara klasikal telah mengalami meningkatan 

tetapi secara klasikal belum mencapai ketuntasan belajar. 

Berdasarkan hasil observasi, dengan upaya-upaya perbaikan yang dilakukan pada 

pembelajaran penjumlahan bilangan sampai 3000 menggunakan media audio visual, hasil yang 

dicapai siswa mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari naiknya persentase 

hasil tes yang diperoleh siswa. Dari hasil nilai rata-rata melakukan penjumlahan bilangan sampai 

3000 siswa tunagrahita kelas VIII SLB Negeri Surakarta secara klasikal dari setiap siklus. 

Berdasarkan hasil penelitian bila dihubungkan dengan kajian teori masih relevan. 

Penjumlahan bilangan sampai 3000 dipengaruhi oleh faktor intern maupun eksntern. Faktor-faktor 

termaksud akan selalu ada sepanjang proses belajar mengajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar menurut Ngalim Purwanto (2002: 73) sebagai berikut: “a. Faktor dari luar, meliputi: 



lingkungan dan instrumental; b. Faktor dari dalam, meliputi: fisiologis, psikologis, kecerdasan, 

motivasi, dan kemampuan kognitif.” 

Media audio visual termasuk faktor instrumental yang berasal dari luar diri siswa. Dengan 

menggunakan media audio visual yang baik sesuai dengan kebutuhan anak siswa tunagrahita, 

menimbulkan keasyikan dan memotivasi aktivitas dalam belajar berhitung penjumlahan. Media 

audio visual dapat menunjukkan unsur auditif (pendengaran) maupun visual (penglihatan), jadi 

dapat dipandang maupun didengar suaranya, sehingga siswa dapat memanfaatkan media tersebut 

sesuai dengan materi pembelajaran yang dihadapi, dengan audio visual siswa dapat memahami 

maksud dari media yang ditunjukkan untuk berhitung. 

Dari kenyataan yang demikian maka penggunaan media pembelajaran diharapkan dapat 

membantu memecahkan masalah-masalah yang ada, sehubungan media pembelajaran memiliki 

kemampuan memberi perangsang yang sama, pengalaman yang sama, kemudian terakhir memberi 

persepsi yang sama pula. Salisbury (2006: 184) mengemukakan; instructional technology fives us 

scientific techniques for producing improvements in the way students learn and in the way we 

present instruction to those student. Salah satu penggerak dalam pengembangan adalah adanya 

manifestasi fisik dari teknologi yang berupa perangkat keras, perangka lunak dan bahan pelajaran. 

Sependapat dengan Herring, Notar, dan Wilson (2005) ”Computer sofware that simulates the use 

of manipulatives can provide a valuable link, or transition, from concrete, physical manipulatives 

to the absract of the symbolic represntation of a idea”. Mengingat kelebihan yang dimiliki oleh 

komputer pada hampir semua aspek dari sains, maka pembelajaran matematika dengan media 

berbasis komputer dapat dijadikan sebagai alternatif utama untuk menyajikan pembelajaran 

matematika. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media audio visual dapat 

meningkatkan penjumlahan bilangan sampai 3000  permulaan siswa tunagrahita kelas VIII SLB 

Negeri Surakarta, alat peraga media audio visual dapat dijadikan prediktor yang baik terhadap 

peningkatan hasil belajar penjumlahan bilangan sampai 3000 siswa tunagrahita. 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan data awal nilai penjumlahan bilangan sampai 3000, diketahui nilai rata-rata 

55,00. Terdapat 5 siswa mendapat nilai kurang dari 60 atau belum tuntas dan hanya 3 siswa yang 

mendapat nilai 60 atau lebih. Ketuntasan secara klasikal mencapai 37,50%. Hasil tes pada siklus I, 

rata-rata nilai penjumlahan bilangan sampai 3000 sebesar 60,00, terdapat 5 siswa mendapat nilai 

60 atau lebih (tuntas belajarnya) dan 3 siswa yang belum tuntas. Ketuntasan secara klasikal 

mencapai 62,50%. Hasil tes pada siklus II, diketahui rata-rata 66,25, seluruh siswa siswa 

mendapat nilai 60 atau lebih (tuntas belajarnya). Ketuntasan secara klasikal telah mencapai 100%.  



Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media audio visual 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada siswa tunagrahita kelas VIII SLB 

Negeri Surakarta tahun pelajaran 2012/2013. 

 

Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian melalui media audio visual dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran lmatematika siswa tunagrahita kelas VIII SLB Negeri Surakarta tahun pelajaran 

2012/2013. Dengan demikian penelitian tindakan kelas ini semakin baik, berkelanjutan dan 

berkesinambungan penerapannya guna membantu guru dalam menghadapi permasalahannya 

peningkatan kualitas pembelajaran Matematika. 

Media pembelajaran ini digunakan oleh guru terutama dalam menghadapi masalah atau 

mengatasi masalah melakukan penjumlahan bilangan sampai 3000. Penggunaan media audio 

visual bagi siswa tunagrahita ada kendala yaitu karena terbatasnya yang ada pada anak 

tunagrahita. Oleh sebab itu guru hendaknya kreatif dan aktif sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi dan simpati/rasa senang kepada siswa dalam menggunakan media audio visual. Pada 

akhirnya hasil belajar matematika siswa tunagrahita kelas VIII menjadi optimal sesuai dengan 

batas ketuntasan belajar baik secara individual maupun secara klasikal. 

 

Saran-saran  

1. Untuk guru 
Alat peraga media audio visual kadang-kadang terlampau cepat ditunjukkan di dalam gambar, 
dan siswa tidak selalu mengetahui maksud dari gambar yang ditampilkan. Untuk 
mengatasinya media audio visual dibuat sejelas mungkin sesuai materi dan karakter anak 
tunagrahita, guru harus kreatif menerangkan maksud materi yang ditampilkan di media audio 
visual dan membimbing siswa yang kurang paham terhadap maksud dari media audio visual. 

2. Untuk siswa 
a. Untuk siswa yang belum optimal penjumlahan bilangan sampai 3000 perlu ditingkatkan 

pembelajarannya melalui media audio visual, memberanikan diri untuk bertanya kepada 
guru. 

b. Untuk siswa yang sudah optimal penjumlahan bilangan sampai 3000 perlu dipertahankan, 
dan memperbanyak melakukan latihan penjumlahan bilangan baik ketika di sekolah 
maupun di rumah.  

3. Peneliti lain. 
Hendaknya/diharapkan peneliti lain dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu 
wacana untuk mengadakan penelitian lanjutan dan untuk penelitian dengan jumlah sampel 



yang lebih banyak. Media audio visual dibuat lebih menarik minat siswa untuk belajar 
penjumlahan bilangan yang lebih besar. 
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