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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Terkadang kita harus menggali jauh ke dalam diri kita untuk menyelesaikan sesuatu 

masalah. 

Masalah akan terasa ringan dengan bersabar dan berlapang dada. 

Ada yang lebih besar dari rasa takut, yaitu keberanian yang akan mengalahkannya 

(Pidi Baiq). 

Dengan pemahaman perbedaan, kita akan menjadi peka, merasa penting akan 

adanya tenggang rasa, toleransi, dan menghargai perbedaan tersebut (Sri Mulyani). 

 

 

 

  PERSEMBAHAN 

Untuk Bapak dan Ibu saya, 

Untuk adik-adik saya, 

Untuk segenap keluarga tercinta, 

Semua dosen jurusan sejarah, 

Untuk diri saya sendiri, 

Semua teman-teman, 

Seluruh pihak yang telah membantu, 
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SARI 

 

Wiguna, Anjas. 2019. Pelaksanaan Pembelajaran IPS pada Siswa Tunagrahita 

Ringan Kelas XI di SLB Negeri Semarang. Skripsi Jurusan Sejarah. Fakultas ILmu 

Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs.R Suharso, M.Pd. 

Kata Kunci: Pembelajaran, Ilmu Pengetahuan Sosial, Tunagrahita. 

 Kegiatan pembelajaran guru dan peserta didik terlibat sebuah interaksi dengan 

bahan pelajaran dalam interaksi tersebut, peserta didik diharapkan lebih aktif. 

Terutama pada anak tunagrahita karena kondisi anak yang kecerdasanya dibawah 

rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan inteligensi dan ketidakcakapan dalam 

komunikasi sosial. Adalanya pembelajaran IPS dapat mengeluarkan segala potensi 

yang dimiliki siswa, selain itu diharapkan siswa mempunyai ketrampilan-

ketrampilan menggunakan pengetahuan. Berdasarkan observasi yang peneliti 

lakukan, tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Mendeskripsikan hambatan-hambatan 

yang dialami guru di SLB Negeri Semarang dalam pelaksanaan pembelajaran IPS. 

(2) Mendeskripsikan upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatan dalam 

pembelajaran IPS di SLB Negeri Semarang. (3) Mendeskripsikan persepsi siswa 

kelas XI terhadap pembelajaran IPS di SLB Negeri Semarang. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi 

fenomenologi. Lokasi penelitian di SLB Negeri Semarang. Sumber data dalam 

penelitian ini yaitu informan dari kordinator tunagrahita, guru kelas dan siswa, 

aktivitas pembelajaran dan dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara, observasi dan dokumen. Uji keabsahan data dengan triangulasi sumber. 

Analisis data menggunakan model analisis interaktif. 

 Hasil penelitian menunjukkan: (1) Hambatan-hambatan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran IPS yaitu, bahwa guru menghadapi kendala 

pembelajaran IPS dikarenakan adanya hambatan persiapan, proses pembelajaran 

dan karakteristik siswa (2) Upaya guru untuk mengatasi hambatan dalam 

pembelajaran IPS, guru sudah mengetahui cara mengatasi hambatan-hambatan 

yang terjadi saat pembelajaran IPS pada siswa tunagrahita ringan  (3) Persepsi siswa 

terhadap pelajaran IPS  bisa dikatakan positif. 
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ABSTRACT 

 

Wiguna, Anjas. 2019. The Implementation of Social Studies Learning in Eleventh-

grade Lightweight Mentally Disabled Students at Semarang State SLB. Final 

Project. Department of History. Faculty of Social Science, Universitas Negeri 

Semarang. Adviser Drs. R Suharso, M.Pd. 

 

Keywords: Learning, Social Sciences, Mentally disabled. 

 

 In learning activities, teachers and students are engaged in an interaction with 

the subject matter in that interaction. Students are expected to be more active. 

Especially mental disability is a condition of a child whose intelligence is below 

average and is characterized by limited intelligence and inability in social 

communication. Sometimes can bring out all the potential possessed by students, 

besides it is expected that students have the skills using their knowledge. Based on 

observations made by the researcher, the purpose of this study are: (1) To describe 

the obstacles experienced by teachers in Semarang State SLB in the implementation 

of social studies learning, (2) To describe the efforts made by the teacher to 

overcome obstacles in learning Social Sciences in Semarang State SLB, (3) To 

describe the eleventh-grade students' perceptions of Social Studies learning at 

Semarang State SLB. 

 The method used in this research was a qualitative study of phenomenology. 

The research location was in Semarang State SLB. Sources of data in this study 

were informants from the coordinator of the mentally disabled, class teachers and 

students, learning activities and documents. Data collection techniques used were 

interviews, observation, and documents. The validity test of the data used source 

triangulation. The data analysis used an interactive analysis model. 

 The results showed: (1) The obstacles of the teacher in the implementation of 

social studies learning are that the teacher faced the obstacles of preparation, 

learning process, and student characteristics, (2) The teacher's effort to overcome 

obstacles in social studies learning is that the teacher has already know how to 

overcome the obstacles that occur when learning social in lightweight retarded 

students, (3) Students' perceptions of social studies learning can be said to be 

positive. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan 

menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai 

tujuan kurikulum. Pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan sengaja 

untuk memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya suatu 

tujuan yaitu tercapainya tujuan kurikulum (Hardini, 2017: 10). Pembelajaran 

lebih menekankan pada cara bagaimana agar tercapai tujuan, yakni mengenai 

apa isi pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Dalam kaitan ini hal-hal 

yang tidak bisa dilupakan untuk mencapai tujuan bagaimana mengorganisasikan 

pembelajaran bagaimana menyampaikan isi pembelajaran, dan bagaimana 

menata interaksi antara sumber-sumber belajar yang ada agar dapat berfungsi 

secara optimal.  

Pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan oleh pendidik agar 

terjadi proses belajar dalam diri peserta didik. Kegiatan belajar tidak akan berarti 

jika tidak menghasilkan kegiatan belajar pada para peserta didiknya. 

pembelajaran merupakan upaya menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan 

belajar. Dalam pengertian lain, pembelajaran adalah usaha-usaha yang 

terencana. 
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Pendidik, peserta didik dan tujuan pendidikan merupakan komponen inti 

dari pendidikan, sebagai guru tentunya dituntut melaksanakan tugasnya dengan 

profesional, memiliki pengetahuan dan kemampuan profesional. Guru 

mempunyai tugas yang besar karena guru sebagai pengeksekusi berhasil atau 

tidaknya pembelajaran di dalam kelas. Di samping itu tentunya guru harus 

mempunyai motivasi untuk melahirkan generasi penerus. 

Pramono (2013:11) di Indonesia, istilah IPS merupakan hasil adaptasi 

dari istilah social studies yang digunakan di Amerika Serikat, maka IPS dapat 

diartikan sebagai penyerdehanaan ilmu-ilmu sosial untuk tujuan pendidikan. 

Menurut Atmaja (2017: 300) maka Pendidikan IPS dengan sendirinya lebih 

menekankan pada penanaman nilai atau transfer of values dan bukan semata-

mata transfer pengetahuan atau transfer of knowledge. Penanaman nilai-nilai 

tersebut dilakukan melalui berbagai ilmu bantu seperti sejarah, geografi, 

ekonomi, antropologi, sosiologi, politik dan hukum. 

Menurut Pramono (2013:15) tujuan utama pendidikan ilmu-ilmu sosial 

adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yan ng 

memiliki sikap, keteraampilan, dan pengetahuan yang memafahi sebagai bekal 

untuk berperan serta dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Dengan 

mempelajai IPS, setiap peserta didik diharapkan memiliki kemampuan dalam 

menjalin hubungan maupun mengembangkan interaksi sosial berdasarkan nilai- 

nilai dan norma-norma, maupun konsep- konsep ilmu sosial. 

Pembelajaran IPS merupakan pembelajaran ilmu sosial yang, pentingnya 

membentuk karakter, kemampuan peserta didik, mengkaji pengalaman dan 
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perilaku manusia secara keseluruhan yang ruang lingkupnya diawali dari masa 

lampau, dan membuat masa kini sebagai tempat untuk mencapai ke masa depan. 

Pendidikan Luar Biasa (PLB) diselenggarakan bagi siswa yang 

menyandang kelainan fisik dan mental. Tujuan dari PLB menurut Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa adalah 

membantu siswa dalam pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan 

hubungan timbal-balik serta membantu pengembangan kemampuan dalam dunia 

kerja atau pendidikan lanjutan. Salah satu wujud dari PLB adalah Sekolah Anak 

Berkebutuhan Khusus. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 32 Ayat (1) menyatakan 

bahwa “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”. 

Sekolah ABK adalah sekolah-sekolah yang diselenggarakan khusus 

untuk mendidik anak berkebutuhan khusus. Sekolah ini disebut SLB (Sekolah 

Luar Biasa) dan diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta. 

Penyelenggaraan sekolah atau pendidikan untuk ABK ini didasarkan pada 

implementasi pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.  

Satuan SLB disebut juga sistem segregasi yaitu sekolah yang dikelola 

berdasarkan jenis ketunaan namun terdiri dari beberapa jenjang. Berdasarkan, 

satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan terdiri dari 
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taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah 

menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa 

(SMALB). Adapun bentuk satuan pendidikan atau lembaga sesuai dengan 

kekhususannya di Indonesia dikenal SLB bagian A untuk tunanetra, SLB bagian 

B untuk tunarungu, SLB bagian C untuk tunagrahita, SLB bagian D untuk 

tunadaksa, SLB bagian E untuk tunalaras dan SLB bagian G untuk cacat ganda. 

Berdasarkan hasil penelitian Tesalonika (2017) yang telah melakukan 

observasi dengan narasumber Dra. Widyartini, M.Pd. selaku Kepala Bidang 

Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 

untuk mengetahui kondisi penyandang disabilitas dan pendidikan bagi 

penyandang disabilitas di Jawa Tengah. Dari hasil wawancara diperoleh 

informasi bahwa jumlah SLB di Jawa Tengah 173 sekolah yang terdiri dari 132 

sekolah swasta dan 41 sekolah negeri. SLB diharapkan dapat menjadi upaya 

penanganan rendahnya pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dalam 

penelitian ini juga didapatkan informasi mengenai kondisi penyandang 

disabilitas yang menempuh jenjang pendidikan di Provinsi Jawa Tengah melalui 

metode dokumentasi. Adapun jumlah penyandang disabilitas yang menempuh 

pendidikan SLB sesuai jenis ketunaan disajikan dalam Tabel 1. 
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Tabel 1. Jumlah Penyandang Disabilitas yang Menempuh Pendidikan SLB 

Sesuai Jenis Ketunaan di Provinsi Jawa Tengah 

 

Klasifikasi Ketunaan Jumlah (siswa) 

A 

B 

C 

C1 

D 

D1 

E 

F 

G               

H 

I 

J 

K 

Ats 

Tunanetra 

Tunarungu 

Tunagrahita ringan 

Tunagrahita sedang 

Tunadaksa ringan 

Tunadaksa sedang 

Tunalaras 

Tunawicara 

Tunaganda 

Hiperaktif 

ADHD 

Indigo 

Lambat belajar 

Autis 

382 

3.600 

6.085 

2.640 

317 

122 

135 

8 

98 

3 

1 

0 

6 

600 

Jumlah Total 13.997 
(Sumber: BPDIKSUS 2014) 

 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa siswa tunagrahita ringan maupun 

tunagrahita sedang yang menempuh pendidikan SLB berjumlah total 8.725. 

Somantri (2018: 103) tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk 

menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual dibawah rata-rata. 

Dalam kepustakaan Bahasa asing istilah-istilah mental retardation, mental 

retarded, mental deficiency, mental defective, dan lain-lain. Istilah tersebut 

sesungguhnya memiliki arti yang sama yang menjelaskan kondisi anak yang 

kecerdasanya jauh dibawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan inteligensi 

dan ketidak cakepan dalam interaksi sosial.  

Somantri (2018: 105-106) tunagrahita atau keterbelakangan mental 

merupakan kondisi dimana perkembangan kecerdasan mengalami hambatan 
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sehingga tidak mencapai tahap perkembangan yang optimal. Ada beberpa 

karakteristik umum tunagrahita yang dapat kita pelajari. Keterbatasan inteligensi 

merupakan fungsi yang kompleks yang dapat diartikan sebagai informasi dan 

keterampilan menyesuaikan diri dengan masalah-masalah dan situasi-situasi 

kehidupanbaru, belajar dari pengalaman mas lalu, berfikir abstrak. Keterbatasan 

sosial sulit untuk mengurus diri sendiri dalam masyarakat, oleh karena itu butuh 

bantuan. Keterbatasan fungsi mental lainnya memiliki keterbatasan dalam 

penguasaan bahasa, tidak dapat menghadapi sesuatu kegiatan atau tugas dalam 

jangka waktu yang lama. Anak tunagrahita ini ada beberapa macam, juga 

memiliki ciri-ciri dan tingkat ketunagrahitaan yang berbeda-beda.  

Antara anak tunagrahita dengan anak sakit ingatan dan sakit mental jelas 

berbeda. Dalam bahasa Inggris, sakit mental disebut mental illness, yaitu 

kegagalan dalam membina kepribadian dan tingkah laku. Sementara itu 

tunagrahita dalam bahasa Inggris disebut mentally retarded atau mental 

retardation, yaitu ketidakmampuan dalam memecahkan persoalan karena 

intelegensinya kurang berkembang. Kirk, 1970 (dalam Efendi, 2008: 88) 

menyatakan Mental retarded is not diseas but a condition. Jadi, kondisi 

tunagrahita tidak bisa disembuhkan atau diobati dengan obat apapun. 

Untuk lebih memahami apa yang disebut anak tunagrahita, akan 

dikemukakan definisi yang sering dijadikan rujukan dalam berbagai tulisan 

mengenai anak tunagrahita. Definisi tersebut dari American Association on 

Mental Deficiency (AAMD) sebagai berikut: “Keterbelakangan mental 

menunjukkan fungsi intelektual di bawah rata-rata secara jelas dengan disertai 
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ketidakmampuan dalam penyesuaian perilaku dan terjadi pada masa 

perkembangan” (Hallahan dan Kauffman, 1986 dalam Somantri, 2018: 104). 

Pendidikan untuk penyandang disabilitas melingkup cakupan mata 

pelajaran yang sama dengan pendidikan normal. Salah satu mata pelajaran pada 

SMALB tunagrahita yang peneliti teliti adalah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Pada hakikatnya, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) menjadi suatu mata pelajaran 

yang dapat mengantarkan peserta didik untuk dapat menjawab masalah-masalah 

mendasar tentang individu, masyarakat, pranata sosial, problem sosial, 

perubahan sosial, dan kehidupan masyarakat berbangsa, dari waktu ke waktu. 

Peserta didik diharapkan dapat menjawab pertanyaan tersebut di atas melalui 

substansi Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah dirancang secara sistematis dan 

komprehensif. Dengan demikian, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) diperlukan bagi 

peserta didik dalam proses menuju kedewasaan dan mencapai keberhasilan 

dalam kehidupan di masyarakat di kelak kemudian hari. Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi 

yang berkaitan dengan isu sosial. 

Pramono (2013: 15) pembelajaran IPS memuat materi Sejarah, Geografi, 

Sosiologi dan Ekonomi. Merupakan mata pelajaran dasar di setiap jenjang 

Pendidikan persekolahan. Kenyataannya bahwa mata peloajaran IPS 

mempunyai peran  strategis dalam membentuk sikap dan keperibadian 

professional serta meningkatkan keterampilan dan pengetahuan fungsional 

peserta didik.  
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Berdasarkan penelitian Arifah (2014) bahwa pelaksanaan pembelajaran 

untuk siswa tunagrahita dilihat dari beberapa aspek yakni: (1) materi didasarkan 

pada hasil assesmen. (2) metode pembelajaran yang diterapkan. (3) media 

pembelajaran yang digunakan adalah media yang konkret, sederhana, mudah 

ditemukan dan digunakan. (4) hambatan yang dialami guru selama pembelajaran 

antara lain.  

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti di SLB Negeri 

Semarang pada siswa tunagrahita ringan peneliti menemukan adanya 

permasalahan dalam pembelajaran IPS mulai dari tenaga pengajar, perencanaan 

pembelajaran, proses pembelajaran meliputi materti, media, evaluasi dan sumber 

belajar. 

Dari penjelasan dan paparan di atas ketertarikan penulis untuk 

melakukan penelitian tentang permasalahan dalam proses pembelajaran bagi 

siswa tunagrahita  yang berlangsung adanya permasalahan dalam proses 

pembelajaran IPS karena berbeda pada karakteristik siswa tunagrahita ringan 

yang sulit untuk mengingat dan tidak terlalu banyak dilakukan oleh orang lain, 

terutama yang berfokus pada pelajaran IPS maka dari itu,  dan diharapkan 

penelitian ini bisa memberikan referensi tentang hambatan pembelajaran dan 

solusi untuk mengatasi hambatan saat proses pembelajaran berlangsung. Apalagi 

kondisi siswa sendiri berbeda-beda dari masing-masing individu walaupun 

mereka sama-sama siswa penyandang tunagrahita tetapi memilikmi karakteristik 

sendiri-sendiri.  Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
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mengenai “Pelaksanaan Pembelajaran IPS pada Siswa Tunagrahita Ringan 

Kelas XI di SLB Negeri Semarang” 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana hambatan-hambatan yang dialami guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran IPS kelas XI tunagrahita ringan di SLB Negeri Semarang? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatan dalam 

pembelajaran IPS kelas XI tunagrahita ringan di SLB Negeri Semarang? 

3. Bagaimanakah persepsi siswa terhadap  pelajaran IPS kelas XI tunagrahita 

ringan di SLB Negeri Semarang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dialami guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran IPS kelas XI tunagrahita ringan di SLB Negeri Semarang. 

2. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatan 

dalam pembelajaran IPS kelas XI tunagrahita ringan di SLB Negeri 

Semarang. 

3. Mendeskripsikan persepsi siswa kelas XI tunagrahita ringan terhadap  

pembelajaran IPS di SLB Negeri Semarang. 

 

 



10 
 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan 

terhadap temuan-temuan yang telah disusun oleh para ahli berkaitan dengan 

pelaksanaan pembelajaran IPS di SMALB. Diharapkan nantinya hasil temuan 

dari penelitian ini dapat dijadikan referensi yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Menganalisis optimalisas guru dalam mengatasi pembelajaran IPS. 

2) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman dalam ruang 

lingkup yang lebih luas guna menunjang profesinya sebagai guru. 

b. Bagi Peneliti 

Memperoleh wawasan dan pemahaman baru mengenai 

pembelajaran IPS di SMALB. Salah satunya adalah dengan mengetahui 

pelaksanaan pembelajaran di SMALB. Dengan demikian, diharapkan 

peneliti sebagai calon guru siap melaksanakan tugas sesuai kebutuhan dan 

perkembangan zaman. 
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E. Batasan Istilah 

Agar tidak terjadi salah pengertian dalam judul penelitian ini, dan agar 

tidak meluas pembahasan dalam penelitian ini sehingga penelitian ini tetap 

berada pada pengertian yang dimaksud dalam judul, maka perlu adanya batasan 

istilah. Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Pembelajaran  

Annah (2011: 13) pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta 

didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah 

yang lebih baik. Pembelajaran menurut aliran behavioristik yaitu upaya 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan, 

agar terjadi hubungan lingkungan dengan tingkah laku si belajar, karena juga 

disebut pembelajaran perilaku. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur unsur manuisawi,material, fasilitas, perlengkapan 

dan prosedur yang saling mempengaruhi. 

2. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Menurut BSNP (dalam Hardini dan Puspitasari, 2012: 172-173), Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMALB. IPS mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan 

isu sosial. Mata pelajaran IPS memuat materi Sejarah, Geografi, Sosiologi, 

dan Ekonomi. Melalui pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat 

menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab 

serta warga dunia yang cinta damai. 
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3. Tunagrahita 

Somantri (2018: 103) menyebutkan Tunagrahita adalah istilah yang 

digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di 

bawah rata-rata. Dalam kepustakaan bahasa asing digunakan istilah-istilah 

mental retardation, mentally retarded, mental deficiency, mental detective, 

dan lain-lain. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Pembelajaran  

1. Pengertian Pembelajaran 

Merupakan bentuk jamak dari kata belajar yang mempunyai kata dasar 

ajar. Ajar menurut KBBI petunjuk yang diberikan kepada orang supaya 

diketahui (diturut), belajar merupakan suatu usaha untuk memperoleh 

kepandaian/ilmu. Istilah pembelajaran lebih menggambarkan usaha 

guru/pendidik untuk membuat para peserta didik melakukan proses belajar. 

Agung dan Wahyuni (2013:114) pembelajaran adalah inti dalam 

Pendidikan yang berlangsung di kelas atau di luar kelas. Segala sesuatu yang 

telah diprogramkan dan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajara 

pembelajaran. Kegiatan belajar pembelajaran akan menentukan sejauh mana 

tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerja sama antara guru 

dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik 

potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri. Sebagai suatu proses 

kerja sama, pembelajaran tidak hanya menitikberatkan pada kegiatan guru 

atau kegiatan siswa saja, akan tetapi guru dan siswa secara bersama-sama 

berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dengan 

demikian, kesadaran dan keterpahaman guru dan siswa akan tujuan yang 

harus dicapai dalam proses pembelajaran merupakan syarat mutlak yang tidak 
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bisa ditawar, sehingga dalam prosesnya, guru dan siswa mengarah pada tujuan 

yang sama. 

Menurut Atno (2010: 92) dalam proses belajar mengajar, guru tidak 

hanya bertugas menyampaikan materi tetapi juga harus berupaya agar materi 

pelajaran yang disampaikan menjadi kegiatan yang menyenangkan dan 

mudah dipahami oleh siswa. Apabila guru tidak dapat menyampaikan materi 

dengan tepat dan menarik, hal ini dapat menimbulkan kesulitan belajar, 

sehingga siswa mengalami ketidak tuntasan dalam belajarnya  

Proses pembelajaran yang berlangsung di kelas hendaknya 

dilaksanakan oleh guru dan peserta didik memberikan pengetahuan dan 

dilaksanakan dengan memanfaatkan metode pengajaran, waktu dan materi 

pembelajaran secara efektif dan efisien.  Pembelajaran yang efektif adalah 

pembelajaran yang mampu membawa siswa mencapai tujuan pembelajaran 

atau kompetensi yang diharapkan. Sedangkan makna dari pembelajaran yang 

efisien adalah aktivitas pembelajaran yang berlangsung menggunakan waktu 

dan sumber daya yang relatif sedikit. Pembelajaran perlu diciptakan menjadi 

peristiwa yang menarik agar mampu meningkatkan minat dan motivasi 

belajar siswa.  

 

B. Ilmu Pengetahuan Sosial 

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

 

 Purnomo (2016: 13) menjelaskan IPS sering didefinisikan sebagai 

reduksi dari berbagai cabang disiplin ilmu sosial seperti: sejarah, geografi, 
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ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, psikologi, dan sebagainya yang 

digunakan dalam bidang pendidikan.  

 Pramono (2013: 21) pengertian Pendidikan IPS secara luas ialah mata 

pelajaran yang berisikan ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, 

antropologi, psikologi, ilmu geografi, dan filsafat yang dipilih untuk tujuan 

pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Jadi pendidikan IPS tersebut 

merupakan persatuan rumpun ilmu sosial yang secara luas cakupannya. 

Sedangkan menurut Atmaja (2017: 300) maka Pendidikan IPS dengan 

sendirinya lebih menekankan pada penanaman nilai atau transfer of values 

dan bukan semata-mata transfer pengetahuan atau transfer of knowledge. 

Penanaman nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai ilmu bantu seperti 

sejarah, geografi, ekonomi, antropologi, sosiologi, politik dan hukum. 

2. Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Menurut Purnomo (2016: 14) tujuan ilmu pengetahuan sosial, para 

ahli sering mengaitkannya dengan berbagai sudut kepentingan dan penekanan 

dari program pendidikan tersebut.Secara umum dapat dinyatakan bahwa 

tujuan pendidikan IPS adalah untuk mendidik dan memberi bekal 

kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan 

bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya, serta berbagai bekal siswa 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.  

Pramono (2013: 32-33) tujuan Pendidikan IPS ialah mengkaji 

masalah-masalah kehidupan dalam arti luas dan membentuk peserta didik 



16 
 

 

menjadi warga negara yang baik agar mampu berperan serta dalam 

memecahkan masalah-masalah kehidupan.  

Chapin dan Messick (dalam Pramono 2013: 33) menjelaskan tujuan 

Pendidikan IPS di sekolah dapat dikelompokan menjadi 4 aspek, yaitu: 

a. Memberikan peserta didik Pengetahuan (knowledge) tentang pengalaman 

manusia dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat pada masa lampau, 

mas sekarang, dan mas yangf akan dating. 

b. Mendorong peserta didik umtuk mengembangkan keterampiran (skills) 

untuk mencari, mengelola, menganalisis informasi untuk kepentingan 

hidup dan kehidupannya. 

c. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan sikap (attitudes) atau 

nilai (values) demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

d. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil bagian atau 

berperan serta dalam kehidupan sosial (social participation)  

Pengertian social studies yang lebih komperehensif dirumuskan oleh 

National Commission on the Socila Studies (NCSS) sebagai berikut “studi 

sosial adalah subjek dasar dari sutau kurikulum yang bertujuan untuk 

mengembangkan warga negara yang demokratis yang berhubungan dengan 

bangsa atau masyarakat dunia lainnya; “Yang berisikan materi sejarah, ilmu-

ilmu sosial serta sebagian berasal dari humaniora dan ilmu pengetahuan; yang 

diajarkan berdasarkan pengalaman pribadi, sosial dan budaya sesuai dengan 
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perkembangan peserta didik, serta mentranfer apa yang dipelejari di sekolah 

dangan kehidupan sehari-hari peserta didik” (Pramono, 2013: 11). 

 

C. Tunagrahita 

1. Pengertian Tunagrahita 

Somantri (2018: 103) tuna berarti merugi. Grahita berarti pikiran. 

Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang 

mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Dalam kepustakaan 

bahasa asing digunakan istilah-istilah mental retardation, mentally retarded, 

mental deficiency, mental defective, dan lain-lain. Anak-anak dalam 

kelompok di bawah normal dan atau lebih lamban daripada normal, baik 

perkembangan sosial maupun kecerdasannya disebut anak terbelakang 

mental.  

Wardani, 2011 (dalam Arifah 2014: 13) kata “mental” dan 

“intelektual” dalam peristilahan diatas mempunyai arti yang sama, dan bukan 

dalam artian kondisi psikologi. Perbedaan penggunan istilah disebabkan oleh 

latar belakang keilmuan dan kepentingan dari para ahli yang 

mengemukakannya. Akan tetapi, semua istilah tersebut memiliki pengertian 

yang sama yakni hambatan dan keterbatasan perkembangan kecerdasan 

seseorang bila dibandingkan dengan anak pada umumnya. Keterlambatan dan 

keterbatasan kecerdasan intelegensi ini disertai dengan keterbatasan dalam 

penyesuaian perilaku. 
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Wijaya (2013: 21) tunagrahita adalah individu yang memiliki 

intelegensi yang signifikan berbeda dibawah rata-rata dan disertai dengan 

kemampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa 

perkembangan. 

Kemis dan Rosnawati (2013: 1) anak tunagrahita adalah individu yang 

secar signifikan memiiki intelegensi dibawah intelegensi normal dengan skor 

IQ sama atau lebih rendah dari 70.  Intelegensi yang dibawah rata-rata anak 

normal, jelas ini akan menghambat segala aktifitas kehidupanya sehari-hari, 

dalam bersosialisasi, kominikasi dan yang lebih menonjol adalah 

ketidakmampuannya dalam menerima pelajaran yang bersifat akademik 

sebagaimana anak0-anak sebayanya. 

Bratanata, 1979 (dalam Efendi, 2008: 88) menjelaskan bahwa 

seseorang dikategorikan berkelainan mental subnormal atau tunagrahita, jika 

ia memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya (di bawah 

normal), sehingga untuk meniti tugas perkembangannya memerlukan 

bantuan atau layanan secara spesifik, termasuk dalam program 

pendidikannya. 

Atmaja (2018: 97) tunagrahita adalah suatu kondisi anak yang 

kecerdasanya dibawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan inteligensi dan 

ketidakcakapan dalam komunikasi sosial. Anak berkebutuhan khusus ini juga 

sering dikenal dengan istilah terbelakangan mental karena keterbatasan 

kecerdasanya. 
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Alfred Binet melontarkan konsep tentang psikologi bahwa kecerdasan 

tidak lagi diteliti melalui pengindraan tetapi langsung diteliti tanpa perantara 

lagi, konsep tersebut dikenal dengan istilah Mental Level yang kemudian 

menjadi Mental Age. Mental Age adalah kemampuan yang dimiliki oleh 

seorang anak pada usia tertentu. Sebagai contoh, anak yang mempunyai usia 

enam tahun akan mempunyai kemampuan yang sepadan dengan kemampuan 

anak usia enam tahun pada umumnya. Artinya anak yang berumur enam 

tahun akan memiliki MA enam tahun. Jika seorang anak memiliki MA lebih 

tinggi dari umurnya (Cronology Age), maka anak tersebut memiliki 

kemampuan mental atau kecerdasan di atas rata-rata. Sebaliknya jika MA 

seorang anak lebih rendah daripada umurnya, maka anak tersebut memiliki 

kemampuan kecerdasan di bawah rata-rata. Anak tunagrahita selalu memiliki 

MA yang lebih rendah daripada CA secara jelas. Oleh karena itu MA yang 

sedikit saja kurangnya dari CA tidak termasuk tunagrahita. MA dipandang 

sebagai indeks dari perkembangan kognitif seorang anak (Somantri, 2006: 

103-104). Karena anak tunagrahita tidak bisa sembuh dari 

ketunagrahitaannya, kecerdasan mereka tidak bisa berkembang seperti anak-

anak pada umumnya yang berumur sama. 

Anak tunagrahita mereka yang kecerdasannya jelas berada di bawah 

rata-rata. Di samping itu mereka mengalami keterbelakangan dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mereka kurang cakap dalam 

memikirkan hal-hal yang abstrak, yang sulit-sulit, dan yang berbelit-belit. 

Mereka kurang atau terbelakang atau tidak berhasil bukan untuk sehari dua 
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hari atau sebulan atau dua bulan, tetapi untuk selama-lamanya, dan bukan 

hanya dalam satu dua hal tetapi hampir segala-galanya, lebih-lebih dalam 

pelajaran seperti: mengarang, menyimpulkan isi bacaan, menggunakan 

simbol-simbol, berhitung dan dalam semua pelajaran yang bersifat teroris. 

Dan juga mereka kurang atau terlambat dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungan. 

2. Klasifikasi Anak Tunagrahita 

Efendi (2008: 90) menjelaskan klasifikasi menurut tinjauan profesi 

dokter, pekerja sosial, psikologi, dan pedagog yang dikemudian dapat 

dikelompokkan menjadi sebagai berikut: 

a. Anak tunagrahita mampu didik (debil) adalah anak tunagrahita yang tidak 

mampu mengikuti pada program sekolah biasa, tetapi ia masih memiliki 

kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pendidikan walaupun 

hasilnya tidak maksimal. Kemampuan yang dapat dikembangkan pada 

anak tunagrahita mampu didik antara lain: (1) membaca, menulis, megeja, 

dan berhitung. (2) menyesuaikan diri dan tidak menggantungkan diri pada 

orang lain. (3) keterampilan yang sederhana untuk kepentingan kerja 

dikemudian hari. Kesimpulannya anak tunagrahita mampu didik berarti 

anak tunagrahita yang dapat didiksecara minimal dalam bidang akademis, 

social, dan perkerjaan. 

b. Anak tunagrahita mampu latih (imbecil) adalah anak tunagrahita yang 

memiliki kecerdasan sedemikian rendahnya sehingga tidak mungkin untuk 

mengikuti program yang diperuntukkan bagi anak tunagrahita mampu 
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didik. Oleh karena itu, beberapa kemampuan anak tunagrahita mampu 

latih yang perlu diperdayakan, yaitu (1) belajar mengurus diri sendiri (2) 

belajar menyesuaikan lingkungan rumah dan sekitarnya. (3) mempelajari 

kegunaan ekonomi di rumah. Kesimpulannya anak tunagrahita mampu 

latih berarti anak tunagrahita hanya dapat di latih untuk mengurus diri 

sendiri melalui aktivitas kehidupan sehari-hari (activity daily iving). 

c. Anak tunagrahita mampu rawat (idiot) adalah anak tunagrahita yang 

memiliki kecerdasan sangat rendah sehingga ia tidak mampu mengurus 

diri sendiri atau sosialisasi.  

Somantri (2018: 106-107) pengelompokan didasarkan pada taraf 

inteligensinya, yang terdiri dari ringan, sedang dan berat. Kemampuan 

inteligensi anak tunagarahitakebanyakan diukur dengan tes Stanford Binet 

dan Skala Weschler (WISC). 

a. Tunagrahita ringan, disebut juga moron atau debil. Kelompo ini memiliki 

IQ antara 68-52 menurut Binet, sedangkan skla menurut Skala Weschler 

(WISC) memiliki IQ 69-55 mereka masih bisa dapat belajar membaca, 

menulis dan berhitung sederhana. Dengan bimbingan dan Pendidikan 

yang baik, anak terbelakangan mental ringan pada saatnya akan dapat 

memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri. 

b. Tunagrahita sedang, disebut juga imbesil. Kelompok ini memiliki IQ 

antara 51-36 menurut Binet, sedangkan skla menurut Skala Weschler 

(WISC) memiliki IQ 54-40. Anak terbelakangan mental sedang bisa 

mencapai perkembangan MA sampai kurang lebih 7 tahun. Mereka dapat 
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didik mengurus diri sendiri, melindungu diri sendiri dari bahaya seperti 

kebakaran, berlajan di jalan raya, terlindung dari hujan dan sebagainya.  

c. Tunagrahita berat, disebut juga idiot. Kelompok tuagrahita berat (severe) 

ini memiliki IQ antara 32-20 menurut Binet, sedangkan skla menurut 

Skala Weschler (WISC) memiliki IQ 39-25. Tunagrahita sangat berat 

(profound) memiliki IQ dibawah 19 menurut Skala Binet dan IQ dibawah 

24 menurut Skala Weschler (WISC). Anak tunagrahita berat 

memperlukan bantuan perawatan secara total dalam hal berpakaian, 

mandi, makan dan lain-lain. Bahkan mereka memperlukan perlindungan 

dari bahaya sepanjang hidupnya. 

Tabel 2. Klasifikasi Anak Tunagrahita berdasar Derajat Keterbelakangannya 

Level Keterbelakangan 
IQ 

Stanford Binet Skala Weschler 

Ringan 68-52 69-55 

Sedang  51-36 54-40 

Berat 32-90 39-25 

Sangat Berat >19 >24 
(Sumber: Blake, 1976 dalam Somantri, 2018: 108) 

 

 

 Menurut Nunung Apriyanto (dalam Arifah 2014:17) 

mengklasifikasian anak tunagrahita berdasarkan keperluan dalam 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Educable merupakan, anak pada kelompok ini masih mempunyai 

kemampuan dalam akademik setara dengan anak regular pada kelas 5 

Sekolah Dasar. 
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b. Trainable merupakan, mempunyai kemampuan dalam mengurus diri 

sendiri, pertahanan diri, dan penyesuaian sosial sangat terbatas 

kemampuannya untuk mendapat pendidikan secara akademik. 

c. Custodia merupakan, dengan pemberian latihan yang terus menerus dan 

khusus. Dapat melatih anak tentang dasar-dasar cara menolong diri sendiri 

dan kemampuan yang bersifat komunikatif. 

3. Kekurangan Anak Tunagrahita 

Atmaja (2018: 109-110) Bahwa anak tunagrahita mempunyai 

kekurangan mencangkup beberapa area utama, sebagai berikut: 

a. Atansi (perhatian) sangat diperlukan dalam proses belajar.  

b. Daya ingat. Kebanyakan dari anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam 

mengingat informasi. 

c. Perkembangan bahasa. Anak tunagrahita pengembangan bahasanya 

cenderung lebih lambat. 

d. Self-regulation, yaitu kemampuan soseorang untuk mengatur tingkah 

lakunya sendiri.  

e. Perkembangan sosial. Anak tunagrahita cenderung sulit mempunyai teman 

dan mempertahankan pertemanan. 

f. Motivasi. Anak tunagrahita cenderung mudah putus asa ketika dihadapkan 

pada tugas yang menantang. 

g. Prestasi akademik, anak-anak cacat mental yang pada semua area 

kemampuan akademisnya berada dibawah rata-rata mereka yang seusia 

denganya. 
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4. Faktor Penyebab Tunagrahita 

Atmaja (2018: 104-105) dalam buku Pendidikan dan Bimbingan 

Anak Berkebutuhan Khusu, Smith (1998) mengemukakan bahwa etiologi 

anak tunagrahita yaitu: 

a. Faktor Genetik  

b. Penyebab pada kelahiran 

c. Infeksi dan keracunan Penyebab pada saat kelahiran 

d. Penyebab selama masa perkembangan anak-anak dan remaja.  

 

D. Penelitian yang Relevan  

 Relevansi yang pertama yang ditulis oleh Ifa Arifah (2014) yang 

berjudul “Pelaksanaan Pembelajaran Bagi Siswa Tunagrahita di Kelas 5 SD 

Gunungdadi, Pengasih, Kulonprogo”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran bagi siswa tunagrahita di kelas 5 SD 

Gunungdani, Pengasih, Kulon Progo. Penelitian ini meliputi (1) penyampaian 

materi pelajaran, (2) penerapan metode pembelajaran, (3) penggunaan media 

pembelajaran, (4) pelaksanaan prinsipprinsip pembelajaran, (5) hambatan yang 

dialami guru, (6) respon siswa selama pembelajaran. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan pembelajaran bagi siswa tunagrahita 

terdiri dari (1) materi didasarkan pada hasil assesmen, sehingga berbeda dengan 

siswa reguler, namun belum fungsional; (2) metode pembelajaran yang 

diterapkan sama dengan siswa lain; (3) media pembelajaran yang digunakan 

adalah media yang konkret, sederhana, mudah ditemukan dan digunakan; (4) 
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prinsip umum maupun khusus pembelajaran bagi tunagrahita telah terlaksana, 

hanya beberapa prinsip yang berkaitan dengan interaksi orangtua dan inisiatif 

siswa tunagrahita yang belum terlaksana; (5) hambatan yang dialami guru 

selama pembelajaran antara lain, kesulitan berkomunikasi dengan siswa 

tunagrahita, guru harus memberikan penjelasan dua kali, belum semua guru 

mendapatkan pembekalan untuk mengajar siswa tunagrahita, waktu 

pendampingan yang kurang; (6) respon siswa tunagrahita selama pembelajaran 

sangat positif. 

Relevanasi pada penelitian diatas terletak pada pendeskripsian proses 

pembelajaran bagi anak tunagrahita yang sama-sama di teliti. Yang 

membedakan pada relevansi diatas peneliti disini melakukan kajian penelitian 

terhadap siswa kelas IX dan mengerucut pada pelajaran IPS. 

 Artikel yang kedua yang ditulis oleh Ngakan Made Dirgayusa, dkk 

(2015) yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Media Peta Taktual dalam 

Pembelajaran terhadap Motivasi Belajar dan Prestasi Belajar IPS pada Siswa 

SMALB di SLB A Negeri Denpasar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh media peta taktual dalam pembelajaran terhadap motivasi belajar dan 

prestasi belajar IPS siswa. IPS. Salah satu penyebab rendahnya hasil belajar 

adalah kurangnya variasi guru dalam menggunakan media yang sesuai dengan 

karakteristik siswa, selain itu pembelajaran sering pula melupakan hakekat ilmu 

pengetahuan sosial itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, terdapat 

perbedaan antara motivasi belajar sebelum menggunakan media peta taktual 

dalam pembelajaran dibandingkan dengan motivasi belajar setelah 



26 
 

 

menggunakan media peta taktual dalam pembelajaran. Kedua, terdapat 

perbedaan antara prestasi belajar sebelum menggunakan media peta taktual 

dalam pembelajaran dibandingkan dengan prestasi belajar setelah menggunakan 

media peta taktual dalam pembelajaran.  

Relevansi adalah sama-sama meneliti tentang pembelajaran IPS di SLB 

pada jenjang SMALB. Bedanya, dalam kajian tersebut mengetahui pengaruh 

media peta taktual guna meningkatkan prestasi belajar dan motivasi belajar 

siswa tunanetra dalam pembelajaran IPS (Geografi), sedangkan peneliti disini 

ingin mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan guru untuk 

mengatasi hambatan dalam pembelajaran IPS (Sejarah) pada siswa tunagrahita. 

 Artikel yang ketiga ditulis oleh Rahma Yunita (2016) “Kesulitan Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran Sejarah di Kelas X SMA Negeri 1 VII Koto Sel Sarik 

Kabupaten Padang-Pariaman” Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah 

siswa-siswa yang berkesulitan dalam pembelajaran sejarah baik dari segi materi 

maupun dari non materi dalam pembelajaran sejarah, yang akhirnya berdampak 

kepada hasil belajar siswa itu sendiri. Mendeskripsikan gambaran kesulitan 

siswa pada mata pelajaran sejarah terdapat tiga bentuk-bentuk kesulitan sejaran 

yaitu: kekacauan belajar, lambat belajar dan ketidakmampuan dalam belajar. 

mendeskripsikan faktor yang dominan menyebabkan kesulitan belajar siswa 

yaitu dilihat dari jenis materi yang diujikan oleh guru sejarah. 

Relevansi dari penelitian ditas terlihat dari meneliti tentang pembelajaran 

sejarah dan peneliti disini juga ingin mengetahui hambatan apa saja yang dialami 
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oleh siswa saat di kelas. Yang membedakan dari penelitian di atas terdapat pada 

subjek penelitiannya saja.  

Artikel yang keempat ditulis oleh Puput Purnamasari dan Tjutju Soendari 

(2018) “Metode VAKT Untuk Pembelajaran Membaca Permulaan Anak 

Tunagrahita Ringan”. Pelaksanaan metode dalam penelitian ini semua modalitas 

yang ada dilakukan secara bersama-sama dengan anak memperhatikan kata yang 

diperlihatkan oleh guru, guru mengucapkan kata dengan benar anak 

mendengarkan, kemudian anak menelusuri dan mengucapkan kata tersebut 

dengan benar. Ketika pembelajaran berlangsung selain melihat tulisan dari kata, 

pengajaran kepada anak dibantu pula dengan menggunakan gambar atau benda 

konkrit, supaya anak lebih memahami kata yang dipelajarinya. 

Relevansi dari penelitian tersebut adalah sama-sama mengkaji tentang 

pembelajaran anak tunagrahita ringan. Yang membedakan dari penelitian ini 

terletak pada peneliti disini ingin mengetahui upaya yang dilakukan oleh guru 

mengatasi hambatan dalam pembelajaran IPS pada siswa tunagrahita ringan 

kelas XI di SMALB. 

Artikel yang kelima yang ditulis oleh Hera Yuniartik dkk (2017) 

“Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di SLB C 

Se-Kota Yogyakarta”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara langsung 

mengenai evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di 

SLB C se-Kota Yogyakarta. Berfokus pada perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Dapat ditarik 
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kesimpulan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SLB C 

se-Kota Yogyakarta memiliki perencanaan pembelajaran yang baik. 

Relevansi dari penelitian tersebut terletak pada sebuah proses 

pembelajaran anak tunagrahita. Bedanya dalam kajian tersebut mengkaji tentang 

evalusasi pembelajaran Pendidikan jasmani dan yang diteliti SLB se-Kota 

Yogyakarta. Sedangkan peneliti disini menginginkan pelaksanaan secara rinci 

khususnya dalam pembelajaran IPS di SMALB C. 

Artikel yang keenam yang ditulis oleh Titin Indrawati (2016) 

“Pelaksanaan Pembelajaran Anak Tunagrahita”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran anak tunagrahita di kelas V SD N 

Margosari. dapat ditarik kesimpulan tentang pelaksanaan pembelajaran anak 

tunagrahita di kelas V SD Negeri Margosari sebagai berikut. Ditinjau dari aspek 

perencanaan pembelajaran, perencanaan pembelajaran yang digunakan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran anak tunagrahita yaitu masih menggunakan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) reguler. Ditinjau dari aspek 

manajemen kelas, cara guru melakukan manajemen kelas dalam melaksanakan 

pembelajaran bagi anak tunagrahita yaitu guru menggunakan waktu secara 

efisien. 

Relevansi terletak pada sama-sama meneliti tentang pelaksanaan 

pembelajaran anak tubagrahita. Bedanya, peneliti lebih fokus ke pembeajaran 

IPS pada kelas XI tunagrahita ringan. Yang nantinya dalam pelaksanaan 

pembelajaran tersebut akan diteliti hambatan apa saja yang muncul. 
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Artikel yang ketujuh yang ditulis Rahmad Hidayat (2015) “Keefektifan 

Model Pembelajaran Pendekatan Kontekstual Berbasis Alam dalam 

Pembelajaran IPS untuk Siswa Tunagrahita Ringan Kelas 2 di SLB 

Muhammadiyah Gamping”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah model pendekatan kontekstual berbasis alam efektif digunakan untuk 

meningkatkan prestasi belajar IPS “Pengenalan Alat Transportasi” pada anak 

tunagrahita ringan di SLB Muhammadiyah Gamping. Hasil analisis peneliti 

terkait model pembelajaran kontekstual berbasis alam dalam mata pelajaran IPS 

“Pengenalan Alat Transportasi” di SLB Muhammadiyah Gamping menunjukkan 

adanya peningkatan kemampuan siswa. Peningkatan tersebut dibuktikan dengan 

skor yang diperoleh siswa sebelum siswa mendapatkan perlakuan dan sesudah 

diberikan perlakuan dengan model pembelajaran tersebut. Masing-masing siswa 

mendapatkan skor di atas kriteria ketuntasan minimum yang dibuat oleh guru. 

Relevansi terletak pada sama-sama meneliti tentang melibatkan siswa 

tunagrahita dan meneliti tentang pembelajaran IPS di SLB. Bedanya, dalam 

kajian tersebut untuk mengetahui keefektifan model pendekatan kontekstual 

berbasis alam dalam pembelajaran IPS pada siswa tunagrahita ringan kelas II 

SDLB, sedangkan peneliti disini ingin mengetahui pembelajaran IPS pada siswa 

tunagrahita. 

Artikel yang kedelapan yang ditulis oleh Ade Satriana (2013) 

“Meningkatkan Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan 1 sampai 5 Melalui 

Media Flash Card Bagi Siswa Tunagrahita Sedang Negeri Tanjungpinang”. Dari 

penelitian ini menginginkan dengan menggunakan media Flash card dapat 
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meningkatkan kemampuan siswa dalam mengenal bilangan 1 sampai 5. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan dari siklus I hingga siklus II terjadi 

perubahan sikap belajar siswa sebelum menggunakan media flash card dan 

setelah menggunakan media flash card didalam proses pembelajaran. Sikap 

siswa yang pada awalnya tidak perduli, pasif dan kurang percaya diri dalam 

proses pembelajaran setelah dilakukan tindakan pembelajaran melalui media 

flash card terlihat secara bertahap mulai mengalami perubahan sikap yang lebih 

positif dalam mengikuti proses pembelajaran. Perubahan sikap positif pada diri 

siswa yang muncul karena pengaruh hadirnya media flash card dalam 

pembelajaran telah mampu menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan 

mendukung dalam pencapaian hasil belajar siswa dalam mengenal lambang 

bilangan 1 sampai 5. 

Relevansi dari penelitian tersebut bahwa sama meneliti tentang siswa 

tunagrahita dan proses pembelajarannya yang membedakan adanya media yang 

digunakan untuk mengetahui meningkat atau tidaknya media tersebut dalam 

proses pembelajaran matematika jika diterapkan kepada anak tunagrahita.  

Artikel yang kesembilan ditulis oleh Endah Dwi Hastuti (2010) 

“Meningkatkan Kemampuan Percakapan Bahasa Inggris dengan Model Make a 

Match pada Siswa Tunarungu Wicara dan Tunagrahita Kelas VII SMPLB” 

penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan siswa tunarungu wicara dan 

tunagrahita kelas VII SMPLB dalam percakapan Bahasa Inggris. Penelitian ini 

dilakukan melalui penerapan model pembelajaran "Make a Match " berdasar 

pada situasi yang nyata dengan menggunakan media visual aids berupa benda 
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nyata, kartu gambar dan kartu kata. Terdapat perbedaan dan peningkatan 

kemampuan Bahasa inggris dari para siswa. 

Relevansi dari penelitian tersebut adalah terletak pada siswa tunagrahita, 

tetapi juga memiliki perbedaan. Peneliti disini hanya memfokuskan terhadap 

siswa tunagrahita ringan saja dan juga fokus terhadap pembelajaran IPS jadi 

tidak ada suatu peningkatan dan metode tersendiri. 

Artikel yang kesepuluh ditulis oleh Ray Yulia Ardha (2017) 

“Keterampilan Sosial Anak Tunagrahita di Sekolah Dasar Inklusi”. Penelitian 

ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai keterampilan sosial anak 

tunagrahita ringan saat berupa interaksi dan keterampilan sosial anak 

tunagarahita selama berada di Sekolah Dasar Inklusi. Temuan yang didapatkan 

bahwa anak tunagrahita ringan yang masih dapat mengenali diri mereka, namun 

masih sulit untuk mengungkapkan pengenalan dirinya, seperti menyebutkan 

nama, identitas gender dan umur. Anak tunagrahita ringan mengalami kesulitan 

dalam bekerjasama dengan teman-teman lainnya, karena mereka jarang diberi 

kesempatan untuk bekerjasama dan karena kemampuan mereka yang berbeda 

dengan teman-teman lainnya, tetapi mereka dapat mengikuti aturan dan rutinitas 

asalkan dibimbing dan diawasi. 

Relevansi dari penelitian tersebut adalah terletak pada siswa tunagrahita. 

Bedanya, dalam penelitian terebut untuk mengetahui  keterampilan social pada 

anak tunagrahita ringan di sekolah dasar.sedangkan peneliti disini ingin 

mengetahui tentang pembelajaran IPS pada anak tunagrahita ringan di kelas XI 

SMALB. 
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E. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir ini berangkat dari guru dan pembelajaran sejarah. 

Dalam pembelajaran peranan guru sangatlah penting. Guru lah yang menentukan 

tujuaan, bahan, metode, alat dan penilaian.Selain itu, Guru merupakan fasilitator 

dalam pemberian materi pembelajaran, sehingga siswa lebih mudah dalam 

mengorganisirnya. Guru diperlukan untuk mengaktualkan potensi, 

mengorganisir potensi yang terdapat pada diri siswa, dengan demikian 

pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakuaknan oleh guru dan siswa, 

sehingga siswa akan berubah tingkah lakunya ke arah yang lebih baik. 

Namun dalam pembelajaran IPS di SLB masih menemukan hambatan 

saat proses pembelajaran berlagsung dan nantinya, untuk itu seorang guru sangat 

perlu memiliki solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan 

bagaimana persepsi siswa terhadap pelajaran IPS yang diajaekan oleh guru. 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan berupa bagan alur kerangka 

berfikir sebagai berikut : 

 

Bagan 1. Kerangka Berpikir Penelitian 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pembelajaran IPS 

kelas XI tunagrahita ringan di SLB Negeri Semarang, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hambatan-hambatan yang dialami guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

IPS di SLB Negeri Semarang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran IPS. Yang pertama 

pembelajaran IPS dalam hal ini hambatan yang muncul dikarenakan 

pelajaran IPS yang notabene banyak untuk menghafal dan mengingat 

selanjutnya dari perencanaan pembelajaran hambatan yang dialami guru 

yakni masih kebingungan dalam penyusunan perencanaan pembelajaran 

dikarenakan karakteristik anak tunagarahita menjadi salah satu hambatan 

dalam guru merancang suatu perencanaan pembelajaran. Yang kedua dalam 

proses pembelajaran guru mengalami kesulitan dari karakter anak 

tunagrahita yang kesulitan ketika mengikuti pembelajaran yang sering lupa 

itu membuat proses masuknya pejaran agak terhambat. metode dan media 

untuk menyusun pelajaran yang baik untuk anak tunagrahita agak sulit 

karena metode dan media yang dipilih memang harus yang sesuai anak 

tunagrahita apalagi fasilitas yang kurang mendukung. Untuk sumber belajar 

guru mengalami hambatan dalam menemukan sumber pendukung. Dalam 
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hal evaluasi hambatan yang ditemui guru masih terkendala dalam pemikiran 

siswa tunagrahita yang lamban, susah untuk mengingat, setelah diberi tugas 

kadang ada yang mengerjakan atau juga yang tidak. 

2. Upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatan dalam pembelajaran 

IPS di SLB Negeri. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan upaya untuk 

mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran IPS. 

Yang pertama upaya guru mengatasi hambatan pembelajaran IPS guru harus 

mengulang-ulang materi dan mengajarkan secara perlahan-lahan selanjutnya 

perencanaan pembelajaran IPS bagi anak tunagrahita. Guru sudah berusaha 

untuk mengatasi hambatan dalam perencanaan pembelajaran dengan cara 

mencari sumber-sumber bentuk perencanaan yang telah disesuaikan dengan 

kebutuhan anak tunagrahita, melakukan pengulangan selama pembelajaran, 

memahami materi yang ingin diajarkan kepada siswa supaya guru paham apa 

tujuan dalam pembelajaran terssebut. Yang kedua, upaya yang sudah 

dilakukan guru untuk mengeatasi hambatan dalam pembelajaran IPS guru 

melakukan pembelajaran secara langsung, memberikan pertanyaan-

pertanyaan terhadap siswa jika belum paham guru memberikan pengulangan 

materi pelajaran, memberikan tugas-tugas dan memberikan motivasi-

motivasi disela-sela pelajaran berlangsung. metode ceramah terlebih dahulu 

dan menggunakan contoh gambar-gambar pahlawannya setelah itu baru 

melakukan tanya jawab terhadap siswa. upaya guru untuk mengatasi 

hambatan dalam sumber belajara upaya guru cari buku bacaan yang ada 

untuk menambah informasi, mencari dari internet, terutama buku-buku untuk
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menunjang pembelajaran. bahwa kegiatan evaluasi yang dilakukan guru 

pada siswa tunagrahita guru melakukan pengulangan materi yang dilakukan 

supaya siswa bisa mengingatnya siswa juga mencatat materi yang di 

sampaikan oleh guru, kemudian guru memberikan beberapa tugas, tanya 

jawab kesiswa pemberiaan motivasi dan keberasilan dari pembelajaran tidak 

hanya dilihat dari nilai siswa melainkan dari kemajuan individu siswa 

mengenai prilaku siswa tersebut. 

3. Persepsi siswa terhadap pelajaran IPS kelas XI tunagrahita ringan di SLB Negeri 

Semarang  

Persepsi siswa terhadap pelajaran IPS meliputi ketertarikan siswa 

terhadap materi yang diajarkan, sikap siswa terhadap materi yang diajarkan, 

hambatan siswa terhadap materi yang diajarakan oleh guru kelas. Dari hasil 

penelitian dan persepsi siswa kelas XI tunagrahita ringan tentang pelajaran 

IPS di SLB Negeri Semarang, para siswa memiliki pandangan yang positif 

terhadap pembelajaran sejarah tertarik dengan materi. Siswa tunagrahita 

mempersepsikan bahwa pelajaran IPS mereka memiliki pandangan yang 

positif mereka tertarik dengan pelajaran tersebut. Antusiasme siswa terlihat 

ketika mencoba untuk memperhatiaka dan fokus terhadap materi yang 

diajarakan oleh guru. Dalam pelajaran IPS siswa kesulitan dalam menghafal 

dan mengingat materi. Hal dikarenakan karakteristik siswa tunagrahita yang 

memang kesulitan dalam hal mengingat sesuatu terutama dalam materi 

pelajaran. 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang ingin peneliti 

sampaikan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi Guru 

a. Sebaiknya guru lebih aktif untuk mencari sumber dalam proses 

penyususnan pembelajran maupun pelaksanaan pembelajaran agar tidak 

kesulitan saat proses pembelajaran berlangsung. 

b. Guru harus meningkatkan kembali kreativitas dalam pembelajaran 

supaya pembelajaran pagi siswa menjadi lebih aktif untuk berinteraksi 

meskipun susah menghafal dan mengingat guru harus bisa membuat 

pelajaran yang menyenangkan bagi siswa, dan kehadiranya selalu 

dinanti-nanti. 

2. Bagi Sekolah 

a. Sekolah hendaknya lebih memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi 

guru supaya pendidikan untuk siswa tunagrahita lebih ditingkatkan. 

b. Sekolah diharapkan dapat mencukupi kebutuhan belajar bagi guru, 

sehingga nantinya suasana pembelajaran lebih meningkatkan prestasi 

akademik bagi sekolah. 

c. Sebagai alternatif atau solusi dalam memberikan pembelajaran IPS pada 

anak tunagrahita. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti ini menemukan adanya hambatan dan upaya guru dalam 

mengajar IPS dikelas. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk 
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mengembangkan dan memverifikasi apakah upaya yang dilakukan guru 

sudah sesuai dengan kondisi dilapangan. 
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