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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kemajuan pembangunan yang dicapai bangsa Indonesia khususnya 

pembangunan di bidang pendidikan akan mendorong tercapainya tujuan 

pembangunan nasional, maka sangat penting adanya perhatian pemerintah 

terhadap pendidikan terutama wajib belajar sembilan tahun yang telah lama 

dicanangkan. Pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat 

dengan wajib belajar 9 tahun (UU Pendidikan Nasional no:/1989). 

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia bermacam-macam. Bagi 

peserta didik yang berkemampuan rata-rata ditempatkan di sekolah regular, 

dan yang berkemampuan dibawah rata-rata ditempatkan pada tempat khusus 

yaitu bentuk Sekolah Luar Biasa (SLB). Hal itu sesuai dengan UU RI nomor 

20 tahun 2003 pasal 50 ayat 2 bahwa warga Negara yang memiliki kelainan 

fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh 

pendidikan khusus. 

Pendidikan luar biasa, seperti yang termuat dalam UU nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 50: menjelaskan bahwa 

pendidikan diarahkan pada pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian 

anak, bakat, kemampuan mental, dan fisik sampai mencapai potensi mereka 

yang optimal. Pendidikan Luar Biasa bertujuan membekali siswa 

berkebutuhan khusus untuk dapat berperan aktif di dalam masyarakat. 
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Pemerintah menawarkan berbagai sekolah SLB diantaranya SLB-A, SLB-B, 

SLB-C, dan SLB-D. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui lebih lanjut 

mengenai tuna grahita ringan. 

Tuna grahita ringan adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak 

yang mencapai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Tuna grahita kata 

lainnya cacat mental. Anak tuna grahita ringan memiliki keterbatasan dalam 

hal berpikir, perhatian dan daya ingatnya lemah, sukar berpikir abstrak, serta 

kurang mampu berpikir logis (Amin, 1995 : 11). 

Klasifikasi anak tuna grahita pada umumnya didasarkan pada taraf 

inteligensinya, yang terdiri dari tunagrahita ringan, tunagrahita sedang dan 

tuna grahita berat”. Tunagrahita ringan disebut juga moron atau debil. 

Kelompok ini memiliki IQ antara 68-52 menurut Binet, sedangkan menurut 

Skala Weschler (WISC) memiliki IQ 69-55. Mereka masih dapat belajar 

membaca, menulis dan berhitung sederhana. Pada umumnya anak tuna 

grahita ringan tidak mengalami gangguan fisik karena mereka secara fisik 

tampak seperti anak normal pada umumnya (H.T. Sutjihati Somantri, 1996 : 

86) 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran penting yang 

diajarkan disetiap jenjang pendidikan dasar dan menengah. Menurut Fehr, 

“Matematika yakni sebagai ratu sekaligus pelayan ilmu. Disatu pihak, sebagai 

ratu matematika merupakan bentuk tertinggi dari logika. Dipihak lain, sebagai 

pelayan yang bukan saja memberikan system pengorganisasian ilmu yang 
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bersifat logis namun juga pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk model 

matematika” (Saputra, 2011:4). 

Saat ini menjadi hal yang biasa matematika di anggap sebagai pelajaran 

yang sulit dan kurang disukai siswa. Banyak kritik ditujukan pada cara guru 

mengajar yang terlalu menekankan pada penguasaan sejumlah 

informasi/konsep belaka sehingga hanya dikomunikasikan searah. 

Pada standar proses pendidikan, guru merupakan komponen yang 

penting karena sebagai kunci keberhasilan pelaksanakan pendidikan. Oleh 

karena itu upaya peningkatan kualitas pendidikan seharusnya dimulai dari 

pembenahan kemampuan guru. Guru harus mampu bagaimana merancang 

suatu strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang 

akan dicapai. 

Prinsip-prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran dalam konteks 

standar proses pendidikan yaitu berorientasi pada tujuan, aktivitas, 

individualitas dan integritas (Wina Sanjaya, 2006 : 131-135). Disamping itu,  

Bab VI Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 dikatakan bahwa 

proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik. 

Tidak berbeda dengan siswa yang mengikuti di sekolah biasa, pada 

sekolah luar biasa pun diperlukan strategi pembelajaran yang cocok untuk 
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anak tuna grahita ringan dalam proses pembelajaran matematika. Dengan 

pemilihan strategi yang cocok, nantinya anak akan mudah untuk menangkap 

materi dari pembelajaran matematika sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai dengan efektif. 

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana strategi belajar matematika di 

Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta. Fokus penelitian ini meliputi: 

1. Bagaimana strategi pengorganisasian penyampaian materi pembelajaran 

matematika di Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta? 

2. Bagaimana strategi pengelolaan interaksi pembelajaran matematika di 

Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta? 

3. Bagaimana kebermaknaan strategi pengelolaan guru pada pembelajaran 

matematika Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan strategi pembelajaran 

matematika di Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Memaparkan strategi pengorganisasian penyampaian materi 

pembelajaran matematika di Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta. 
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b. Memaparkan bagaimana strategi pengelolaan interaksi pembelajaran 

matematika di Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta. 

c. Memaparkan makna strategi pengelolaan guru terhadap 

pembelajaran matematika di Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sebagai studi fenomenologi, studi ini dapat memberi sumbangan 

konseptual utamanya kepada pendidikan matematika dan juga memberi 

urunan substansial kepada lembaga pendidikan, para guru, peserta didik yang 

berupa strategi belajar matematika. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan ilmu tentang : 

a. Pendidikan matematika, terutama dalam strategi 

pengorganisasian penyampaian materi pembelajaran 

matematika untuk SLB.  

b. Strategi pengelolaan interaksi pembelajaran akan berdampak 

pada peningkatan hasil belajar. 

c. Strategi pengelolaan guru di SLB Negeri Surakarta akan 

berdampak pada peningkatan hasil belajar. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian  ini diharapkan dapat : 

a.  Studi ini dapat membantu guru dalam pemilihan strategi 

pembelajaran dalam penyampaian materi untuk siswa SLB. 
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b. Memberi sumbangan bagi sekolah dan guru dalam 

pengembangan kompetensi dibidang strategi pembelajaran 

untuk SLB. 

c. Sebagai pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang 

berhubungan dengan penelitian ini dalam ruang lingkup yang 

lebih luas dan perubahan yang lebih mendalam. 

 


