
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini memaparkan data proses pembelajaran dalam

upaya meningkatkan kemampuan pra menulis melalui media tiga dimensi

pada anak tunagrahita sedang kelas D.IIII di SLB Negeri Bangkinang. Data

diperoleh dari hasil pengamatan dan diskusi dengan kolaborator mengenai

kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti yang bertindak sebagai

guru (pelaksana tindakan). Dalam hal ini peneliti melakukan diskusi dan

dialog dengan kolaborator untuk mendapatkan masukan dan saran demi

perbaikan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya menuju pencapaian hasil

penelitian yang diharapkan.

Sebelum peneliti mengadakan tindakan yang direncanakan, terlebih

dahulu peneliti memberikan tes awal kepada kedua anak, yang bertujuan

untuk mengetahui bagaimana tingkat kemampuan motorik halus dalam

memegang pensil sebelum tindakan. Tes kemampuan awal ini dilakukan

dengan memberikan tes perbuatan, caranya:  menyuruh anak menulis beberapa

bentuk garis yang dicontohkan di papan tulis. Kemudian anak disuruh menulis

bentuk garis tadi, ternyata hasil tulisan anak tidak seperti yang dicontohkan.

Mereka membuat garis-garis sangat tebal dengan memegang pensilnya yang

ditekan kuat-kuat, sehingga berjejak kasar ke sebelah kertas malah ada yang

tembus. Di samping itu anak dalam menulis tangan anak tidak “luwes”
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memegang pensil dan sering melepaskan genggaman pensil di tangannya. Dari

hasil pengamatan terhadap pekerjaan anak tersebut menunjukan bahwa tangan

anak masih kaku dalam memegang pensil.

Hasil pengamatan kemudian didiskusikan dengan kolaborator, diketahui

permasalahannya bahwa subjek dalam penelitian ini (NV dan RT) mengalami

kesulitan dalam menulis dimana tangannya masih kaku dalam memegang

pensil. Untuk mengatasi permasalahan ini peneliti dan kolaborator, berupaya

mencarikan solusi untuk meningkatkan kemampuan pra menulis anak melalui

media tiga dimensi.

Adapun penggunaan media tiga dimensi dalam meningkatkan

kemampuan pra menulis diawali dengan melakukan latihan motorik halus

anak, kemudian dilatih memegang pensil yang dibalut dengan kain sehingga

pensil tersebut akan berdiamater 1,5cm; 1cm dan berukuran standar pada

umumnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran,  tahap awal guru mencontohkan

kegiatan yang harus dilakukan anak setahap demi setahap sambil berlatih.

Sebelum guru pindah dari tahap yang satu ke tahap yang lainnya, anak disuruh

melakukan kegiatan seperti yang dicontohkan  guru sambil dibimbing. Setelah

anak dirasa mampu melakukan kegiatan tersebut, baru anak disuruh

melakukan sendiri tanpa bimbingan dan tanpa peragaan lagi.

Penelitian dilaksanakan dalam 2 (dua) siklus. Dalam setiap siklus

dilakukan persiapan mengajar berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP), proses pembelajaran meliputi kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan

akhir. Setiap siklus terdiri beberapa kali pertemuan dan di akhir setiap



pertemuan dilakukan tes.  Pertemuan dilakukan sesuai dengan jam mata

pelajaran Bahasa Indonesia, di SLB Negeri Bangkinang ini mata pelajaran

Bahasa Indonesia dilakukan empat kali dalam seminggu yaitu hari Senin,

Selasa, Rabu dan Kamis. Berikut ini akan dideskripsikan pelaksanaan

tindakan secara umum.

1. Pelaksanaan Siklus I

Pelaksanaan siklus I dilakukan 25 April sampai dengan 10 Mei 2016

dengan 10 kali pertemuan yakni sembilan kali tatap muka dan satu kali

untuk evaluasi siklus I dengan waktu 2 x 35 menit setiap pertemuan.

Peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan

kemampuan pra menulis melalui media tiga dimensi agar tangan anak

dapat luwes dalam memegang pensil dan akhirnya diharapkan anak dapat

menulis dengan baik dan benar. Untuk lebih jelasnya upaya yang telah

peneliti lakukan dalam meningkatkan kemampuan pra menulis anak pada

siklus I dapat dilihat pada bagan alur kerja siklus I.  Setiap siklus bertitik

tolak dari permasalahan, kemudian membuat  perencanaan (plan) I, action

(tindakan), observasi I, analisa data I dan refleksi I.  Jelasnya dapat

digambarkan sebagai berikut:



Bagan  4.1. Alur Kerja Siklus I

a. Permasalahan

Permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakan tindakan ini

adalah masih kakunya tangan anak tunagrahita sedang kelas D.IIII

dalam memegang pensil, sehingga dalam menulis tangan anak tidak

luwes dan menghasilkan tulisan yang sangat tebal dan tidak seperti

yang dicontohkan.

b. Perencanaan I

Siklus I
Permasalah :
Anak masih belum
bisa melakukan
kegiatan pra
menulis (garis
tegak, datar,
miring dan garis
lengkung)

Action I (tindakan)

Pelaksanaan pembelajaran:
- Kegiatan awal
- Kegiatan inti (dengan media

tiga dimensi):
* pensil ukuran besar (1,5cm)
* pensil ukuran menengah

(1cm)
* pensil ukuran standar pada

umumnya
* Kegiatan akhir

Refleksi I
Anak masih belum
bisa membuat
membuat garis
tegak dan
lengkung dengan
baik dan benar

Analisa Data I

Melakukan diskusi dengan
kolaborator
- Peneliti dan

kolaborator
menganalisa proses
tindakan dan hasil
yang dicapai

Observasi  I

Kolaborator
melihat kegiatan
guru (peneliti)

dan anak  dalam
proses

pembelajaran

Perencanaan  I

1. Menyusun RPP
dengan

2. Menyusun
format observasi
dan penilaian

3. Alat (media)
yang digunakan

Perlu
dilanjutkan ke

siklus II



Sebelum melakukan tindakan, peneliti bersama kolaborator

merencanakan tindakan yang akan dilakukan dalam meningkatkan

kemampuan pra menulis melalui media tiga dimensi pada anak

tunagrahita sedang. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap

perencanaan ini adalah sebagai berikut:

1) Menyusun rancangan pembelajaran (RPP) dengan menggunakan

media tiga dimensi dalam upaya meningkatkan kemampuan pra

menulis melalui media tiga dimensi. RPP ini memuat tentang mata

pelajaran, kelas, hari/tanggal, alokasi waktu, standar kompetensi,

kompetensi dasar, indikator, materi, proses pembelajaran, media,

metode, sumber dan evaluasi yang dilakukan

2) Membuat format observasi untuk melihat proses pelaksanaan

kegiatan belajar mengajar. Lembar observasi ini mencakup

aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran.

3) Menyiapkan alat-alat evaluasi (format penilaian) untuk melihat

peningkatan  kemampuan motorik anak terutama dalam memegang

pensil  yang dilihat dari hasil tulisan anak.

4) Merancang pelaksanaan pengelolaan kelas seperti kenyamanan,

kebersihan dan kerapian kelas.

5) Memberikan motivasi pada anak agar anak berlatih dan melakukan

apa yang diperintahkan guru

c. Tindakan I



Tindakan dilakukan sebanyak sembilan kali pertemuan dan satu

kali evaluasi. Setiap pertemuan peneliti dan kolaborator melakukan

pengamatan kegiatan guru dan anak dalam penerapkan media tiga

dimensi untuk meningkatkan kemampuan pra menulis melalui media

tiga dimensi. Setelah itu dilakukan refleksi atau merenungkan kembali

tindakan yang telah dilakukan dan upaya perbaikan dari kekurangan

atau permasalahan yang masih dihadapi anak dan peneliti dalam

pelaksanaan pembelajaran. Adapun kegiatan pelaksanaan tindakan

pada siklus I ini  sebagai berikut:

1) Pertemuan I  (Senin, 25 April  2016)

Sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar peneliti

bersama dengan anak didik membersihkan ruangan kelas, seperti

menyapu lantai, membuka jendela, mengatur tempat duduk,

membersihkan papan tulis, meletakkan bunga di sudut depan

ruangan kelas. pelaksanaan kegitan belajar mengajar dimulai

peneliti memberikan salam dengan semangat dan senyum pada

anak, anakpun menjawab salam peneliti. Lalu berdoa bersama

kemudian peneliti mengabsensi anak dan anak yang dipanggil

namanya menjawab sambil mengangkat tangan kanan. Untuk

appersepsi, peneliti bertanya pada anak “anak-anak, untuk menulis

apa yang kita gunakan ?”. Kedua anak menjawab tangan dan

pensil. Peneliti membetulkan jawaban anak sambil mengacungkan

jempolnya.



Kegiatan pembelajaran selanjutnya dengan menjelaskan

tujuan pembelajaran dan menjelaskan materi yang dibahas pada

pertemuan pertama yaitu: melatih motorik halus (pra memegang

pensil): membuka-tutup jari tangan, kemudian meremas kertas dan

merobek-robek kertas. Untuk melakukan latihan sesuai dengan

tujuan di atas, tahap awal peneliti memotivasi anak dengan

bernyanyi bersama yaitu “balonku” sambil bertepuk tangan.

Setelah bernyanyi, peneliti menyuruh anak membuka kesepuluh

jarinya dengan menghadapkan ke depan. Peneliti melatih buka-

tutup jari tangan sambil mengucapkan kata ‘owek, owek, owek-

owek-owek” dengan nada sebuah lagu.  Kegiatan ini dilakukan

berulang-ulang sambil bergembira dan diiringi gerakan anggota

tubuh lainnya.

Setelah itu, kegiatan jeda sebentar dengan peneliti bercerita

untuk memotivasi anak. Lalu peneliti membagikan beberapa buah

kertas kepada anak.  Peneliti mengajak anak meremas-remas kertas

seperti yang dicontohkan guru. Setelah dilakukan anak berkali-kali

sambil diberikan bimbingan lalu peneliti mencontohkan kegiatan

dengan merobek kertas tersebut menjadi bagian-bagian kecil. Anak

diminta untuk melakukan hal yang sama.

Pada akhir pembelajaran, peneliti kembali bersama anak

menyimpulkan pelajaran dan kembali menyuruh anak melalukan

gerakan “buka-tutup jari tangan, meremas dan merobek kertas.



Hasil pertemuan ini; ternyata NV dan RT mulai bisa melakukan

gerakan yang cukup luwes, namun terkadang tangannya terlihat

agak kaku. Dari 19 item tes (terlampir) kemampuan pra menulis

melalui media tiga dimensi diperoleh hasil: NV (28,95%) dan RT

(26,32%).

2) Pertemuan II  (Selasa, 26 April 2016)

Pada pelaksanaan tindakan pada pertemuan ke dua ini,

diawali dengan mengucapkan salam, menyiapkan kondisi kelas

yaitu meminta siswa untuk merapikan tempat duduknya, kemudian

berdo’a secara bersama-sama, absensi. Untuk kegiatan appersepsi,

peneliti bertanya pada anak ”untuk menulis, tangan sebelah apa kita

pakai ?” anak menjawab kanan. Lalu peneliti menyuruh anak

menunjukkan tangan sebelah kanan dan menyuruh gerakan tangan

’da-da-da-da’ beberapa kali.

Tujuan pembelajaran hari itu adalah; melatih motorik halus

(pra memegang pensil): meremas plastisin dan mengambil

prlastisin dengan dua, tiga, empat dan lima jari. Untuk ini terlebih

dahulu peneliti membagikan sebuah plastisin kepada anak. Lalu

peneliti mencotohkan cara meremas plasitisin dan disuruh anak

melakukan hal yang sama. Kegiatan ini dilakukan dengan latihan

lalu istirahat dan motivasi, melihat keadaan anak dalam belajar.

Langkah selanjutnya, anak disuruh mengambil plasitisin

dengan dua jari. Hal ini dilakukan beberapa kali, lalu dilanjutkan



dengan latihan mengambil plasitisin dengan tiga jari-empat jari-

dan akhirnya lima jari. Kegiatan ini dilakukan dengan contoh dan

motivasi pada anak.

Pada akhir pembelajaran, peneliti kembali bersama anak

menyimpulkan pelajaran (kegiatan) dan mengadakan tes pada anak

dengan disuruh meremas plastisin dan mengambil plastisin dengan

dua, tiga, empat dan lima jari.  Hasil pertemuan ini; ternyata anak

mulai bisa melakukan kegiatan yang diperintahkan guru. NV

melakukan agak luwes dibandingkan RT terkadang masih agak

kaku dalam mengambil plastisin dengan empat jari. Dari 19 item

tes (terlampir) kemampuan pra menulis melalui media tiga dimensi

diperoleh hasil: NV (31,58%) dan RT (28,95%).

3) Pertemuan III (Rabu, 27 April   2016)

Pada pertemuan III ini, seperti pada pertemuan sebelumnya

diawali dengan mengucapkan salam kepada anak, anak menjawab

salam. Kemudian dilanjutkan dengan doa bersama, mengabsen

anak dan dilanjutkan dengan mengadakan tanya jawab lalu

dilanjutkan dengan appersepsi.

Tujuan pembelajaran  hari ini adalah melatih motorik halus

(pra memegang pensil): buka-tutup penjepit kain dan mencoret

bebas. Peneliti membagikan sebuah penjepit jemuran kain pada

kedua anak. Terlebih dahulu peneliti mencontohkan beberapa

kegiatan yang akan dilakukan oleh anak. Kemudian peneliti



menyuruh anak melakukan buka-tutup jari tangan beberapa kali

dan dilanjutkan dengan melakukan buka-tutup penjepit kain sambil

terus diberi contoh. Karena penjepit kain ini agak keras, anak hanya

bisa membukanya sedikit. Oleh sebab itu, peneliti melakukan rileks

kembali pada tangan anak, dan dilanjutkan pada kegiatan yang

sama dengan berulang-ulang. Kemudian langkah selanjutnya

dengan menyuruh anak mencoret bebas pada sebuah kertas dengan

sebuah pensil.

Pada akhir pembelajaran, peneliti kembali bersama anak

menyimpulkan kegiatan pelajaran dan melakukan tes dengan

menyuruh anak buka-tutup penjepit kain dan mencoret bebas. Hasil

pertemuan ini; ternyata anak masih belum sempurna dalam

memencet penjepit kain dan bisa menulis bebas, namun terkadang

masih agak kasar (tebal). Dari 19 item tes (terlampir) kemampuan

pra menulis melalui media tiga dimensi diperoleh hasil: NV

(34,21%) dan RT (31,58%).

4) Pertemuan  IV dan V, tanggal 28 April dan 2 Mei  2016

Hari Kamis ini setelah bel tanda masuk berbunyi, anak-anak

kembali masuk ke kelasnya masing-masing. Sebelum pelaksanaan

kegitan belajar mengajar dimulai peneliti memberikan salam

dengan semangat dan senyum pada anak, anakpun menjawab salam



peneliti. Lalu berdoa besama kemudian peneliti mengabsensi anak

dan anak yang dipanggil namanya menjawab sambil mengangkat

tangan kanannya.

Pada pertemuan IV, tujuan kegiatannya yaitu: anak mampu

membuat garis tegak dan datar dengan memegang pensil ukuran

besar (diameter 1,5cm). Pensil yang sudah dililit kain oleh peneliti

sehingga berdiameter 1,5cm dibagikan kepada anak satu persatu.

Untuk rileksasi, peneliti mengawali dengan menyuruh anak

melakukan buka-tutup jari dengan lima jari, empat-tiga dan dua

jari. Lalu peneliti mencontohkan cara memegang pensil yang benar,

anak memperhatikan dan melakukan seperti yang dilakukan guru.

Kemudian  peneliti menyuruh anak membuat garis tegak lurus dan

garis datar. Anak dilatih menghubungkan titik-titik sambil

dibimbing. Kegiatan ini dilakukan anak berulang-ulang. Setelah itu,

anak disuruh  membuat sendiri garis yang sama dalam buku

catatannya yang telah diberi titik-titik seperti semula.

Pada akhir pembelajaran, peneliti kembali bersama anak

menyimpulkan kegiatan pelajaran dan melakukan tes dengan

menyuruh anak membuat garis tegak dan datar. Hasil pertemuan

ini; ternyata NV mulai bisa membuat garis tegak lurus dan datar.

Namun RT membuat garis tegak terkadang dibuat miring ke kiri.

Dari 19 item tes (terlampir) kemampuan pra menulis melalui media

tiga dimensi diperoleh hasil: NV (44,74%) dan RT (39,47%).



Pada pertemuan berikutnya Pertemuan V), tujuan kegiatan

pembelajaran adalah anak mampu membuat garis miring dan

lengkung dengan memegang pensil ukuran besar (diameter 1,5cm),

agar tangan anak tidak kaku dan penekanan pensil yang luwes serta

tidak tembus ke belakang kertas. Terlebih dahulu peneliti

membagikan kepada anak pensil yang berdiameter 1,5cm. Dalam

kegiatan menulis ini, peneliti tetap melakukan pemanasan terhadap

tangan anak dengan menggerak-gerakkan jari dan tangan. Lalu

peneliti mencontohkan cara memegang pensil yang benar, anak

memperhatikan dan melakukan seperti yang dilakukan guru.

Kemudian  peneliti menyuruh anak membuat garis miring dan

datar. Untuk membuat garis, langkah awal anak dilatih dengan

menghubungkan titik-titik yang telah dibuat peneliti sebelumnya.

Kegiatan ini dilakukan anak berulang-ulang. Bila terjadi ke salahan

pada anak, maka dilakukan bantuan.

Pada akhir pembelajaran, peneliti kembali bersama anak

menyimpulkan kegiatan pelajaran dan melakukan tes dengan

menyuruh anak membuat garis miring dan lengkung. Hasil

pertemuan ini; ternyata anak mulai bisa membuat garis tegak

miring dan lengkung. NV mulai bagus dalam membuat garis

sedangkan RT membuat garis lengkung seperti tidak beraturan.

Dari 19 item tes (terlampir) kemampuan pra menulis melalui media

tiga dimensi diperoleh hasil: NV (52.63%) dan RT (44.74%).



5) Pertemuan  VI dan VII,  tanggal 3 dan 4 Mei 2016

Pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan pada jam pertama

yaitu setelah bel tanda masuk berbunyi (7.30 WIB). Sebelum

pelaksanaan kegitan belajar mengajar dimulai peneliti memberikan

salam dengan semangat dan senyum pada anak, anakpun menjawab

salam peneliti. Lalu berdoa besama kemudian peneliti mengabsensi

anak dan anak yang dipanggil namanya menjawab sambil

mengangkat tangan kanannya.  Setelah itu dilakukan appersepsi.

Tujuan kegiatan pada pertemuan ini yaitu: anak mampu

membuat garis tegak dan datar dengan memegang pensil ukuran

menengah (diameter 1cm). Untuk kegiatan pembelajaran, terlebih

dahulu pensil yang sudah dililit peneliti sehingga berdiameter 1cm

dibagikan kepada anak satu persatu. Untuk rileksasi, peneliti

mengawali dengan menyuruh anak melakukan kegiatan refleksi jari

tangan dengan menyuruh anak membuka-tutup jari dengan lima

jari, empat-tiga dan dua jari. Lalu peneliti mencontohkan cara

memegang pensil yang benar, anak memperhatikan dan melakukan

seperti yang dilakukan guru.  Kemudian  peneliti menyuruh anak

membuat garis tegak lurus dan garis datar. Untuk membuat garis

tegak dan datar ini, terlebih dahulu guru  membuat titik-titik atau

garis putus-putus sebagai pemandu kerja anak. Setelah itu anak

suruh menghubungkan titik-titik tersebut. Kegiatan ini dilakukan

anak berulang-ulang.



Pada akhir pembelajaran, peneliti kembali bersama anak

menyimpulkan kegiatan pelajaran dan melakukan tes dengan

menyuruh anak membuat garis tegak dan datar dengan ukuran

pensil 1cm. Hasil pertemuan ini; ternyata anak mulai bisa membuat

garis tegak lurus dan datar. Namun RT sama seperti pada ukuran

pensil yang agak besar (berdiamater 1,5c), dia membuat garis tegak

terkadang dibuat miring ke kiri. Dari 19 item tes (terlampir

kemampuan pra menulis melalui media tiga dimensi diperoleh

hasil: NV (60,53%) dan RT (50%).

Pada pertemuan berikutnya, tujuan kegiatan pembelajaran

adalah anak mampu membuat garis miring dan lengkung dengan

memegang pensil ukuran menengah (diameter 1cm). Kegiatan yang

dilakukan peneliti, sama seperti langkah sebelumnya yaitu  langkah

awal melakukan pemanasan terhadap tangan anak dengan

menggerak-gerakkan jari dan tangan anak. Lalu peneliti

mencontohkan cara memegang pensil yang benar, anak

memperhatikan dan melakukan seperti yang dilakukan guru.

Kemudian  peneliti menyuruh anak membuat garis miring dan

lengkung. Untuk membuat garis miring dan lengkung ini, terlebih

dahulu guru  membuat titik-titik atau garis putus-putus sebagai

pemandu kerja anak. Setelah itu anak suruh menghubungkan titik-

titik tersebut. Kegiatan ini dilakukan anak berulang-ulang.



Pada akhir pembelajaran, peneliti kembali bersama anak

menyimpulkan kegiatan pelajaran dan melakukan tes dengan

menyuruh anak membuat garis miring dan lengkung dengan ukuran

pensil 1cm. Hasil pertemuan ini; ternyata anak mulai bisa membuat

garis tegak miring dan lengkung. NV dan RT sudah mulai bisa

membuat garis miring, namun membuat garis lengkung seperti

tidak beraturan. Dari 19 item tes (terlampir) kemampuan pra

menulis melalui media tiga dimensi diperoleh hasil: NV (68,42%)

dan RT (57.89%).

6) Pertemuan  VIII dan IX, tanggal 5 dan 9 Mei 2016

Sebelum pelaksanaan kegitan belajar mengajar dimulai

peneliti memberikan salam, berdoa bersama kemudian peneliti

mengabsen dan dilanjutkan dengan appersepsi.

Tujuan kegiatan pada pertemuan ini yaitu: anak mampu

membuat garis tegak dan datar dengan memegang pensil ukuran

pensil biasa (diameter 0,5cm). Kegiatan pembelajaran yang

dilakukan sama dengan pertemuan sebelumnya yakni: melakukan

rileksasi pada jari tangan. Kemudian guru  membuat titik-titik atau

garis putus-putus sebagai pemandu kerja anak. Setelah itu anak

suruh menghubungkan titik-titik tersebut. Kegiatan ini dilakukan

anak berulang-ulang.

Pada akhir pembelajaran, peneliti kembali bersama anak

menyimpulkan kegiatan pelajaran dan melakukan tes dengan



menyuruh anak membuat garis tegak dan datar dengan ukuran

pensil 0,5cm. Hasil pertemuan ini; RT dan NV masih memerlukan

bantuan karena mereka membuat garis lurus terkadang tidak lurus

begitu juga membuat garis datar. Dari 19 item tes (terlampir)

kemampuan pra menulis melalui media tiga dimensi diperoleh

hasil: NV (76,32%) dan RT (63,16%).

Pada pertemuan berikutnya, tujuan kegiatan pembelajaran

adalah anak mampu membuat garis miring dan lengkung dengan

memegang pensil ukuran biasa (diameter 0,5cm). Kegiatan yang

dilakukan peneliti, sama seperti langkah sebelumnya yaitu  langkah

awal melakukan pemanasan terhadap tangan anak dengan

menggerak-gerakkan jari dan tangan anak. Lalu peneliti

mencontohkan cara membuat garis pada kertasnya yang telah diberi

titik-titik sebelumnya. Kegiatan ini dilakukan secara berulang-

ulang.

Pada akhir pembelajaran, peneliti kembali bersama anak

menyimpulkan kegiatan pelajaran dan melakukan tes dengan

menyuruh anak membuat garis miring dan lengkung dengan ukuran

pensil 1cm. Hasil pertemuan ini; RT dan NV masih memerlukan

karena mereka membuat garis miring dan untuk membuat garis

lengkung. Dari 19 item tes (terlampir) kemampuan pra menulis

melalui media tiga dimensi diperoleh hasil: NV (81,58%) dan RT

(68,42%).



7) Pertemuan X (Selasa, 10 Mei  2016)

Setelah kegiatan belajar berlangsung sebanyak sembilan kali

pertemuan, kemudian peneliti melakukan evaluasi melalui sebuah

tes dari kegiatan yang telah dipelajari sebelumnya baik latihan pada

motorik halus maupun latihan menulis dengan menggunakan media

pensil yang berdiamater (1,5cm-1cm dan 0,5cm) untuk kegiatan

menulis garis tegak, datar, miring dan lengkung. Hasil dari tes

tersebut, ternyata masih perlu bimbingan karena masih ada garis

yang dibuat anak dengan betul, misalnya garing tegak namun

dibuat garis miring. Berdasarkan hasil tes secara keseluruhan

diperoleh NV (84,21%) dan RT (76,32%) telah mampu melakukan

kegiatan pra menulis dengan baik dan benar.

d. Observasi I

Proses pembelajaran ini diamati oleh observer yaitu teman

sejawat kelas di SLB Negeri Bangkinang, sedangkan proses

pembelajarannya dilaksanakan oleh peneliti sendiri. Adapun kegiatan

yang diamati adalah kegiatan peneliti dan anak saat proses

pembelajaran berlangsung. Berdasarkan lembar pencatatan lapangan

yang diisi oleh pengamat dari aspek guru dan anak sebagai berikut :

1) Aktivitas guru dalam upaya meningkatkan kemampuan pra menulis

melalui media tiga dimensi

Aktivitas guru dalam kegiatan pembelajaran pada siklus I

berlangsung  telah sesuai dengan rencana yang telah disusun



sebelumnya. Peneliti sebagai guru praktisi telah melaksanakan

kegiatan pra menulis melalui media tiga dimensi. Dalam

pelaksanaannya peneliti mengawali dengan melatih motorik halus

kemudian membuat garis dengan pensil dari ukuran besar-

menengah dan akhirnya ukuran pensil standar pada umumnya.

2) Segi anak

Aktivitas anak dalam kegiatan pembelajaran siklus I ini

terlihat masih belum maksimal, anak terlihat belum mengikuti

pembelajaran dengan baik. Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa

anak masih kelihatan bingung masih kaku dalam melakukan

aktivitas menulis yang disuruh guru. Hal ini disebabkan karena

sifat anak tunagrahita sedang mudah bosan dan cepat menyerah.

Adapun dampak dari pembelajaran dengan menggunakan media

tiga dimensi ini pada siklus I sudah mulai meningkat namun anak

belum mencapai hasil yang diharapkan, karena masih terdapat

kesalahan-kesalahan dalam membuat garis seperti yang disuruh

peneliti.

e. Analisis Data Siklus I

Berpedoman kepada proses tindakan yang dilakukan peneliti dan

anak, proses pembelajaran belum berjalan baik dan lancar. Ditambah

anak terkadang masih kurang bersemangat melakukan perintah-



perintah yang disuruh peneliti.  Anak terkadang masih kaku dan

bingung awal dari menggerakkan pensilnya. Bahkan malah anak

banyak main-main.

f. Refleksi Siklus I

Berdasarkan hasil pengamatan kolaborator dan peneliti

merenungkan kembali terhadap tindakan yang sudah dilakukan,

kemudian evaluasi dan diskusi yang telah dilakukan, peneliti bersama

kolaborator menyimpulkan bahwa secara umum kegiatan pra menulis

melalui media tiga dimensi memperoleh dampak yang lebih baik.

Gerak motorik halus anak sudah mulai baik, namun masih ada yang

bisa kalau diberikan bantuan misalnya pada NV yang masih

memerlukan bantuan dalam: a) membuat garis lengkung dengan pensil

berdiameter 1,5cm, 1cm dam pensil standar pada umumnya, b)

membuat garis tegak dengan pensil berdiameter 1cm dan pensil biasa

pada umumnya dan c) membuat garis miring dengan pensil biasa pada

umumnya. Untuk RT masih memerlukan bantuan dalam: a) memencet

penjepit kain, b) membuat garis tegak dengan pensil bediamater

1,5cm, 1cm dan pensil biasa pada umumnya, c)  membuat garis

lengkung dengan pensil berdiamater 1,5cm, 1cm dan pensil biasa pada

umumnya, d) membuat garis datar dan miring  dengan pensil biasa

pada umumnya. Kegiatan di atas yang masih memerlukan bantuan dan

dicontohkan peneliti.



Memecahkan masalah yang masih ditemui, peneliti harus sering

mengulang-ulang memperagakan cara membuat garis dan melatih

gerak motorik halus anak agar luwes dalam menulis. Untuk itu

pemberian tindakan ini akan dilanjutkan dengan siklus ke II.

2. Pelaksanaan Siklus II

Berdasarkan refleksi pada siklus I, maka dapat disimpulkan bahwa

melalui media tiga dimensi kemampuan gerak motorik tangan anak mulai

ada peningkatan. Namun masih ada kegiatan yang masih sulit dan ragu

dilakukan anak, misalnya pada NV yang masih memerlukan bantuan

dalam: a) membuat garis lengkung dengan pensil berdiameter 1,5cm, 1cm

dam pensil standar pada umumnya, b) membuat garis tegak dengan pensil

berdiameter 1cm dan pensil biasa pada umumnya dan c) membuat garis

miring dengan pensil biasa pada umumnya. Untuk RT masih memerlukan

bantuan dalam: a) memencet penjepit kain, b) membuat garis tegak dengan

pensil bediamater 1,5cm, 1cm dan pensil biasa pada umumnya, c)

membuat garis lengkung dengan pensil bediamater 1,5cm, 1cm dan pensil

biasa pada umumnya, d) membuat garis datar dan miring  dengan pensil

biasa pada umumnya. Dengan demikian peneliti melatih kembali anak

seperti pada  siklus I secara berulang-ulang agar tangan anak lebih luwes

dalam memegang pensil dan dapat membuat garis-garis sesuai dengan

yang diperintahkan dengan baik dan benar tanpa bimbingan dari guru atau

peneliti lagi.



Tindakan pada siklus II dilakukan empat pertemuan dimana tiga kali

proses pembelajaran dan satu kali evaluasi siklus II.  Sebagai gambaran

untuk lebih jelasnya upaya yang telah peneliti lakukan dalam upaya

meningkatkan kemampuan pra menulis pada siklus II dapat dilihat pada

bagan alur kerja siklus II.  Setiap siklus bertitik tolak dari permasalahan,

kemudian membuat  perencanaan (plan) II, action (tindakan), observasi II,

analisa data II dan refleksi II.  Jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 4.2.: Alur Kerja Siklus II

a. Perencanaan II

Berdasarkan hasil refleksi siklus I di atas, maka dalam

pelaksanaan siklus II ini peneliti bersama kolaborator merencanakan

kembali tindakan yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan

Siklus II
Permasalah :
Anak masih bisa
membuat grais garis
lurus, miring dan
lengkung terutama
pada pensil ukuran
standar pada
umumnya

Action II (tindakan)

Pelaksanaan pembelajaran:
- Kegiatan awal
- Kegiatan inti (dengan

media tiga dimensi):
* pensil ukuran besar
* pensil ukuran menengah
* pensil ukuran biasa
* Kegiatan akhir

Refleksi I
Anak sudah bisa
mulai bisa
melakukan
kegiatan pra
menulis (membuat
garis tegak, datar,
miring dan
lengkung) dengan
baik dan benar

Analisa Data II

Melakukan diskusi dengan
kolaborator
- Peneliti dan kolaborator

menganalisa proses
tindakan dan hasil yang
dicapai

Observasi  II

Kolaborator melihat
kegiatan guru

(peneliti) dan anak
dalam proses
pembelajaran

Perencanaan  II

 Menyusun RPP
dengan

 Menyusun
format observasi
dan penilaian

 Alat (media)
yang digunakan



kemampuan pra menulis melalui media tiga dimensi. Adapun kegiatan

yang dilaksanakan dalam tahap perencanaan ini adalah sebagai berikut:

1) Menyusun rancangan pembelajaran (RPP) dengan menggunakan

media tiga upaya meningkatkan kemampuan pra menulis melalui

media tiga dimensi.

2) Rencana terhadap pelaksanaan pembelajaran yakni mematapkan

langkah yang telah dikuasai anak dan mengulang langkah

pembelajaran belum dikuasai anak.

3) Membuat format observasi untuk melihat proses pelaksanaan

kegiatan belajar mengajar. Lembar observasi ini ini mencakup

aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran.

4) Menyiapkan alat-alat evaluasi (format penilaian) untuk melihat

peningkatan  kemampuan motorik anak terutama dalam memegang

pensil  yang dilihat dari hasil tulisan anak.

5) Merancang pelaksanaan pengelolaan kelas seperti kenyamanan,

kebersihan dan kerapian kelas

6) Memberikan motivasi pada anak agar anak berlatih dan melakukan

apa yang diperintahkan guru

b. Tindakan I

Tindakan dilakukan sebanyak tigakali pertemuan, satu kali

evaluasi. Setiap pertemuan peneliti dan kolaborator melakukan

pengamatan kegiatan guru dan anak dalam penerapkan media tiga

dimensi untuk upaya meningkatkan kemampuan pra menulis melalui



media tiga dimensi. Setelah itu dilakukan refleksi atau merenungkan

kembali tindakan yang telah dilakukan dan upaya perbaikan dari

kekurangan atau permasalahan yang masih dihadapi anak dan peneliti

dalam pelaksanaan pembelajaran. Adapun kegiatan pelaksanaan

tindakan pada siklus I ini  sebagai berikut:

1) Pertemuan I (Rabu, 11 Mei  2016)

Awal pertemuan siklus II ini pembelajaran tetap dimulai

dengan memberikan salam dengan semangat dan senyum pada

anak, anakpun menjawab salam peneliti. Lalu berdoa besama

kemudian peneliti mengabsensi anak dan dilanjutkan dengan

appersepsi.

Pada pertemuan I, tujuan kegiatannya yaitu: anak mampu

membuat garis tegak dan lengkung dengan memegang pensil

ukuran besar (diameter 1,5cm).  Pembelajaran tetap diawali dengan

melakukan rileksasi pada tangan anak. Peneliti membagikan pensil

ukuran besar (diameter 1,5cm), lalu menyuruh anak membuat garis

tegak dan lengkung seperti yang dicontohkan. Anak membuat garis

tersebut di kertas yang telah dipandu dengan titik-titik. Anak

melakukan perintah guru, namun dalam hal ini FB masih kesulitan

dalam membuat garis lengkung. Oleh sebab itu, peneliti

memberikan bantuan pada anak dengan memperagakan dan

membantu anak menggerak-gerakkan tangannya membuat garis

yang dimaksud. Kegiatan ini dilakukan anak berulang-ulang.



Setelah itu, anak disuruh  membuat sendiri garis yang sama dalam

buku catatannya.

Pada akhir pembelajaran, peneliti kembali bersama anak

menyimpulkan kegiatan pelajaran dan melakukan tes dengan

menyuruh anak membuat garis tegak dan lengkung  dengan pensil

besar. Hasil pertemuan ini; ternyata NV dan RT sudah bagus

membuat garis tegak dan lengkung, walau terkadang sering tidak

lurus juga. Dari 19 item tes (terlampir) kemampuan pra menulis

melalui media tiga dimensi diperoleh hasil: NV (86,84%) dan RT

(84,21%).

2) Pertemuan  II ( Kamis 12 Mei  2016)

Setelah bel bel tanda masuk berbunyi (7.30 WIB). Anak

bersama peneliti dan kolabortor berjalan menuju kelas D.IIII.

Peneliti memberikan salam dengan semangat dan senyum pada

anak, anakpun menjawab salam peneliti. Lalu berdoa besama

kemudian peneliti mengabsensi anak dan anak yang dipanggil

namanya menjawab sambil mengangkat tangan kanannya.  Setelah

itu dilakukan appersepsi.

Tujuan kegiatan pada pertemuan ini yaitu: anak mampu

membuat garis tegak dan lengkung dengan memegang pensil

ukuran menengah (diameter 1cm). Untuk kegiatan pembelajaran,

terlebih dahulu pensil yang sudah dililit peneliti sehingga

berdiameter 1cm dibagikan kepada anak satu persatu. Lalu



melakukan rileksasi tangan. Kemudian peneliti menyuruh anak

membuat garis tegak dan lengkung seperti pada contoh yang

diberikan guru. Anak melakukan perintah guru, namun dalam hal

ini FB masih kesulitan dalam membuat garis lengkung. Oleh sebab

itu, peneliti memberikan bantuan pada anak dengan memperagakan

dan membantu anak menggerak-gerakkan tangannya membuat

garis yang dimaksud. Kegiatan ini dilakukan anak berulang-ulang.

Setelah itu, anak disuruh  membuat sendiri garis yang sama dalam

buku catatannya yang telah diberi garis putus-putus membentuk

garis yang akan dibuat anak.

Pada akhir pembelajaran, peneliti kembali bersama anak

menyimpulkan kegiatan pelajaran dan melakukan tes dengan

menyuruh anak membuat garis tegak dan lengkung  dengan pensil

besar. Hasil pertemuan ini; ternyata NV sudah bagus membuat

garis tegak dan lengkung, walau terkadang sering tidak lurus juga.

Namun RT dalam membuat garis lengkung masih belum beraturan.

Dari 19 item tes (terlampir) kemampuan pra menulis melalui media

tiga dimensi diperoleh hasil: NV (92,11%) dan RT (86,84%).

3) Pertemuan  III (Senin, 16 Mei  2016)

Setelah tiba dalam kelas, peneliti memberikan salam dengan

semangat dan senyum pada anak, anakpun menjawab salam

peneliti. Lalu berdoa besama kemudian peneliti mengabsensi anak



dan anak yang dipanggil namanya menjawab sambil mengangkat

tangan kanannya.  Setelah itu dilakukan appersepsi.

Tujuan kegiatan pada pertemuan ini yaitu: anak mampu

membuat garis tegak dan lengkung dengan memegang pensil

ukuran menengah (diameter 0,5m). Untuk kegiatan pembelajaran,

terlebih dahulu pensil yang sudah dililit peneliti sehingga

berdiameter 0,5cm dibagikan kepada anak satu persatu. Lalu

melakukan rileksasi tangan. Kemudian peneliti menyuruh anak

membuat garis tegak dan lengkung seperti pada contoh yang

diberikan guru. Ternyata FB masih kesulitan dalam membuat garis

lengkung. Oleh sebab itu, peneliti memberikan bantuan pada anak

dengan memperagakan dan membantu anak menggerak-gerakkan

tangannya membuat garis yang dimaksud. Kegiatan ini dilakukan

anak berulang-ulang. Setelah itu, anak disuruh  membuat sendiri

garis yang sama dalam buku catatannya yang telah diberi garis

putus-putus membentuk garis yang akan dibuat anak.

Pada akhir pembelajaran, peneliti kembali bersama anak

menyimpulkan kegiatan pelajaran dan melakukan tes dengan

menyuruh anak membuat garis tegak dan lengkung  dengan pensil

besar. Hasil pertemuan ini; ternyata NV sudah bagus membuat

garis tegak dan lengkung, walau terkadang sering tidak lurus juga.

Namun RT dalam membuat garis lengkung masih belum beraturan.



Dari 19 item tes (terlampir) kemampuan pra menulis melalui media

tiga dimensi diperoleh hasil: NV (94,74%) dan RT (92,11%).

4) Pertemuan  IV (Rabu, 18 Mei  2016)

Sebelum pelaksanaan kegitan belajar mengajar dimulai

peneliti memberikan salam, berdoa bersama kemudian peneliti

mengabsensi dan dilanjutkan dengan appersepsi  dan motivasi.

Pada pertemuan ini peneliti akan melanjutkan pembelajaran

yaitu dengan tujuan melakukan evaluasi untuk mengetahui

keluwesan anak memegang pensil dalam menulis setelah diberikan

pembelajaran dengan menggunakan media tiga dimensi. Masing-

masing anak diberi kesempatan untuk melakukan sendiri langkah-

langkah dalam dalam kegiatan pra menulis yakni membuat garis

tegak, datar, miring dan lengkung dengan menggunakan pensil

yang berdiameter 1,5cm-1cm dan akhirnya 0,5cm (pensil standar

pada umumnya). Penilaian hasil kerja anak dinilai dengan kriteria

yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil tes secara keseluruhan

pada siklus II ini diperoleh:  NV (94,74%) dan RT (92,11%). Hal

ini berarti bahwa kedua anak ini  telah mulai bisa melakukan

kegiatan pra menulis dengan baik dan benar. Adapun pelaksanaan

kegiatan evaluasi selengkapnya terdapat dalam lampiran.

c. Observasi II

Proses pembelajaran ini diamati oleh observer yaitu guru kelas

D.IIII di SLB Negeri Bangkinang dan teman sejawat sebagai observer,



sedangkan proses pembelajarannya dilaksanakan oleh peneliti sendiri.

Adapun kegiatan yang diamati adalah kegiatan guru dan anak saat

proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan lembar pencatatan

lapangan yang diisi oleh pengamat dari aspek guru dan anak sebagai

berikut :

1) Aktivitas guru dalam melaksanakan  media tiga dimensi

Aktivitas guru dalam kegiatan pembelajaran pada siklus II

berlangsung  telah sesuai dengan rencana yang telah disusun

sebelumnya. Peneliti sebagai guru praktisi telah melaksanakan

pembelajaran dan bimbingan kepada anak dengan media tiga

dimensi peneliti telah melatih motorik halus anak lalu melatih anak

memegang pensil yang dimulai dengan ukuran pensil besar,

menengah dna akhirnya ukuran pensil biasa. Anak disuruh

melakukan perintah, kalau anak tidak bisa baru diberikan

bimbingan dan bantuan anak sampai anak mampu menggerakkan

tangan dengar luwes. Keluwesan gerak anak dapat dilihat dari hasil

menulis anak yakni membuat garis tegak, datar, miring dan lurus

secara mandiri dengan baik dan benar.

2) Segi anak

Aktivitas anak dalam kegiatan pembelajaran siklus II ini

terlihat anak sudah mulai luwes menggerakkan tangannya dalam

menulis. Hal ini terlihat pada hasil kerja anak dalam membuat garis

tidak yang terlalu tebal dan tangan anak tidak terlalu kaku



mengikuti yang diperintahkan peneliti. Anak mulai termotivasi dan

semangat belajar. Pembelajaran dengan menggunakan media tiga

dimensi ini, anak di latihan memegang pensil dan menulis  sesuai

dengan langkah kegiatan secara berulang-ulang.

d. Analisis Data Siklus II

Berdasarkan hasil analisa data antara peneliti dan kolaborator

bahwa pada dasarnya siklus II merupakan pemantapan siklus I yang

sudah dianggap berhasil pembelajaran dengan menggunakan media

tiga dimensi dilatihan dalam upaya meningkatkan kemampuan pra

menulis bagi anak tunagrahita sedang kelas D.IIII. Melalui observasi

II terlihat juga masing-masing hasil melakukan langkah-langkah dalam

meminimalisir kekakuan tangan anak memegang pensil sampai

membuat garis sederhana sesuai dengan kemampuannya atau dapat

dikatakan adanya perbedaan kemampuan anak.

e. Refleksi II

Hasil dari pengamatan peneliti bersama kolaborator dan anak

juga telah dilakukan, maka selanjutnya dilakukan perenungan serta

diskusi terhadap tindakan yang telah dilakukan. Peneliti dan

kolaborator menyimpulkan bahwa pada umumnya anak sudah bisa

melakukan seperti yang diperintahkan. Hasil tes secara keseluruhan

pada siklus II ini diperoleh:  NV (94,74%) dan RT (92,11%). Hal ini

berarti bahwa kedua anak ini  telah mulai bisa melakukan kegiatan pra



menulis. Untuk itu peneliti dan kolaborator sepakat untuk mengakhiri

tindakan pada siklus II ini.

Pada setiap siklus, peneliti melakukan evaluasi melalui observasi

dan format tes untuk mengetahui kemampuan anak terhadap materi

yang telah dipelajari maupun yang sedang dipelajari. Hasil yang

diperoleh dapat diketahui bahwa pada siklus I pada umumnya anak

dilatih dan dibimbing menggerakkan tangan dan menulis oleh guru

secara berulang-ulang. Sedangkan pada siklus II, bimbingan mulai

dikurangi karena sifatnya pengulangan. Dan akhirnya anak dibiarkan

untuk melakukannya sendiri.

Di samping bantuan dan bimbingan pemberian motivasi juga

mempengaruhi terhadap kemampuan anak dalam menggerakkan

tangannya dalam menulis. Karena anak tunagrahita sedang ini cepat

bosan maka perlu terus diberikan motivasi dan penghargaan agar tetap

semangat terhadap kegiatan yang dilakukannya.

B. Analisis  Data Hasil  Penelitian

Analisis data yang peneliti laksanakan bersifat kualitatif berdasarkan

catatan hasil pengamatan dan diskusi dengan memfokuskan dalam upaya

meningkatkan kemampuan pra menulis melalui media tiga dimensi pada anak

tunagrahita sedang kelas D.IIII. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus.

Siklus I pada tanggal 25 April sampai 10 Mei 2016. Sedangkan siklus II

dimulai  11 Mei sampai 18 Mei 2016dengan.  Pembelajaran dimulai dengan



membuat perencanaan tindakan dengan menggunakan media tiga dimensi.

Lalu mengadakan tindakan yang dimulai dari tindakan awal, tindakan inti dan

tindakan akhir. Setiap pertemuan diadakan tes sesuai dengan apa yang telah

dilatihkan. Akhir dari siklus adanya laporan hasil pengamatan kolaborator,

lalu peneliti dan kolaborator menganalisis kegiatan dan hasil yang telah

dicapai dan akhirnya mengadakan refleksi untuk menentukan bentuk tindak

lanjut berikutnya. Dari hasil reduksi data dipaparkan dalam bentuk naratif

tentang proses pembelajaran  dalam upaya meningkatkan kemampuan pra

menulis melalui media tiga dimensi, maka pertanyaan penelitian pada Bab I

dapat terjawab.

1. Pertanyaan penelitian ke-1 (Bagaimanakah proses meningkatkan
kemampuan pra menulis melalui media tiga dimensi pada anak tunagrahita
sedang kelas D.IIII di SLB Negeri Bangkinang ?)

Adapun proses meningkatkan kemampuan pra menulis melalui media tiga

dimensi pada anak tunagrahita sedang dilakukan dengan langkah sebagai

berikut:

a. Proses pembelajaran dilaksanakan bertahap dari yang mudah ke yang

sulit (melatih motorik halus baru memegang pensil dengan ukuran

besar-menengah terus akhirnya berukuran seperti pensil biasa dalam

membuat garis tegak, datar, miring dan lengkung.

b. Tahap awal, peneliti menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari

kegiatan yang dilakkukan.



c. Selama proses kegiatan dilakukan dengan rileks terhadap motorik

halus tapi serius, peneliti memperhatikan perbedaan motivasi, gerakan

tangan anak dalam menulis.

d. Jika suatu tahap telah dikuasai anak, maka peneliti melanjutkan

pembelajaran selanjutnya.

e. Selama proses pembelajaran berlangsung, kolaborator dan peneliti

memperhatikan, mengoreksi dan memperbaiki kesalahan yang

dilakukan anak.

f. Setiap akhir kegiatan, peneliti memberikan penilaian dan memberikan

pengarahan, bimbingan dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan

anak serta terus memberikan semangat supaya anak lebih termotivasi

belajar.

g. Proses pembelajaran dilakukan secara berulang-ulang sampai anak

mampu dengan luwes menggerakkan tangan dalam memegang pensil,

dan dapat menghubungkan titik-titik untuk membuat garis seperti yang

diperintahkan dengan baik dan benar.

2. Pertanyaan penelitian ke-2: (Bagaimanakah dari upaya meningkatkan
kemampuan pra menulis melalui media tiga dimensi pada anak tunagrahita
sedang kelas D.IIII di SLB Negeri Bangkinang ?)

Menjawab pertanyaan di atas, dapat dilihat dari hasil tes yang telah

dilakukan peneliti. Hasil tes dilakukan untuk mengetahui kemampuan

yang dikuasai anak dari kegiatan yang telah diajarkan.



a. Kemampuan anak hasil asesmen kemampuan pra menulis (sebelum

diberikan tindakan)

Seperti juga telah dicantumkah dalam kisi-kisi penelitian bahwa

sebelum anak melakukan kegiatan menulis dengan memegang pensil,

terlebih dahulu yang perlu dilatih motorik halus anak. Ini perlu

dilakukan karena tanpa kekuatan dan latihan motorik halus, maka anak

tunagrahita sedang yang kaku tangannya dalam memegang pensil tidak

akan memperoleh hasil yang diharapkan. Hasil asesmen kemampuan

anak dalam memegang pensil dalam menulis dapat digambarkan

sebagai berikut:

Grafik 1. Rekapitulasi Kemampuan NV dan RT dalam kegiatan pra
menulis sebelum diberikan tindakan

Berdasarkan grafik 1 rekapitulasi hasil kemampuan awal anak

tunagrahita sedang memegang pensil dalam menulis bahwa:  NV
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memperoleh kemampuan (28,95%) dan RT (23,68%) dari 19 item tes

yang diujikan kepada anak. Hasil tes menunjukkan bahwa pada

umumnya baik NV maupun  RT masih belum bisa dan tidak luwes

dalam melakukan kegiatan pra menulis. Sedangkan untuk motorik

halus, ternyata NV sudah bisa melakukan buka-tutup jari, meremas dan

merobek kertas. Sedangkan RT hanya bisa melakukan buka-tutup jari

dan meremas kertas.

Berdasarkan kondisi awal tersebut, maka peneliti memberikan

tindakan untuk meningkatkan kemampuan pra menulis melalui media

tiga dimensi. Setelah tindakan, terlihat meningkatkan kemampuan pra

menulis anak tunagrahita sedang dalam menulis. Hal ini terlihat pada

lampiran. Adapun hasil tes untuk masing-masing anak setelah diberikan

tindakan pada siklus I.

b. Kemampuan anak memegang pensil dalam menulis (Siklus I)

Pada siklus ini, peneliti memberikan tindakan melalui media tiga

dimensi untuk meningkatkan kemampuan pra menulis. Langkah awal

kegiatan ini adalah melatih motorik halus anak kemudian baru anak

diajarkan menulis dengan membuat garis tegak, datar, miring dan

lengkung menggunakan pensil ukuran 1,5cm lalu 1cm dan akhirnya

sebesar pensil biasa yakni 0,5cm. Kegiatan dilakukan berdasarkan

langkah-langkah yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil tes pada

siklus I  dapat dilihat lampiran   dapat dilihat pada grafik data sebagai

berikut:



Grafik 2. Kemampuan NV melakukan kegiatan pra menulis pada siklus I

Berdasarkan grafik di atas maka dapat diketahui bahwa dari 19

item (langkah yang telah ditetapkan) kemampuan pra menulis di atas,

ternyata NV pada pertemuan I memperoleh (28.95%), pertemuan II

(31.58%), pertemuan II memperoleh (34.21%), pertemuan IV

memperoleh (44,74%), pertemuan V, VI sampai X berturut-turut

memperoleh (52.63%;  60.53%,  68.42%,  81.58% dan 84.21%).  Hasil

tes terhadap anak diketahui bahwa NV masih membutuhkan bantuan

dalam membuat garis lengkung untuk ketiga ukuran pensil, membuat

garis tegak dan miring untuk ukuran pensil 1cm dan pensil standar pada

umumnya.  Hal ini berarti bahwa NV telah banyak mengalami

kemajuan memegang pensil dalam menulis melalui latihan dengan

media tiga dimensi.

Sedangkan kalau kita lihat kemampuan RT sebagai berikut:
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Grafik 3. Kemampuan RT melakukan kegiatan pra menulis pada siklus
I

Data dari grafik di atas maka dapat diketahui bahwa dari 19 item

(langkah yang telah ditetapkan) kemampuan pra menulis di atas,

ternyata RT pada pertemuan I memperoleh (26.32%), pertemuan II

(28.95%), pertemuan III memperoleh (31.58%), pertemuan IV

memperoleh (39.47%), pertemuan V, VI sampai X berturut-turut

memperoleh (44.74%;  50%,  57.89%,  63.16%, 68.42%  dan 76.32%).

Hasil tes terhadap anak diketahui bahwa RT telah bisa  membuka-tutup

jari, meremas dan merobek kertas, meremas dan mengambil plastisin

dengan dua, tiga, empat dan lima jari, mencoret bebas, membuat garis

datar dan miring. Selebihnya masih banyak yang memerlukan bantuan.

Rekapitulasi hasil kemampuan pra menulis melalui media tiga

dimensi terhadap NV dan RT pada siklus I sebagai berikut:
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Grafik 4. Rekapitulasi Kemampuan NV dan RT dalam melakukan
kegiatan pra menulis (Siklus I)

Berdasarkan grafik di atas maka dapat diketahui bahwa

kemampuan anak setelah diberikan perlakuan yaitu melalui media tiga

dimensi kemampuan pra menulis anak mulai meningkat. Hal ini

ditandai dengan semakin meningkatnya persentase kemampuan anak

memegang pensil dalam menulis. NV dan RT tidak ada yang tidak bisa

dilakukannya dari 19 item langkah kemampuan pra menulis yang telah

ditetapkan. Karena sudah ada yang bisa dilakukan anak meskipun masih

banyak juga yang bisa karena diberi bantuan. Hasil yang paling baik di

antara kedua anak ini adalah NV dengan memperoleh persentase

kemampuan (84,21%) sedangkan RT hanya (76,32%). Berdasarkan data

pada siklus I ini maka perlu dilakukan siklus II.
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c. Kemampuan anak dalam melakukan kegiatan pra menulis (Siklus II)

Pada siklus II ini peneliti memberikan pembelajaran untuk

meningkatkan kemampuan pra menulis tetap menggunakan media tiga

dimensi. Pada siklus II ini peneliti lebih memfokuskan pada aspek yang

belum dikuasai anak dan memantapkan kegiatan yang telah dikuasai

anak. Karena pada siklus ini bertujuan agar anak mampu melakukan

kegiatan pra menulis (membuat garis tegak dan lengkung) dengan baik,

benar dan rapi. Hasil tes dari kemampuan pra menulis pada siklus II

dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 5. Kemampuan NV melakukan kegiatan pra menulis pada siklus II

Berdasarkan grafik di atas maka dapat diketahui bahwa dari 19

item (langkah yang telah ditetapkan) dalam kemampuan pra menulis,

ternyata NV pada pertemuan I memperoleh (86.84%), pertemuan II

(92.11%), pertemuan III memperoleh (94.74%) dan sampai pada
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pertemuan ke 4 NV memperoleh (97.37). Dalam hal ini NV ternyata

masih membutuhkan bantuan dalam hal membuat garis lengkung untuk

ketiga pensil ukuran 1cm dan pensil ukuran standar pada umumnya.

Hal ini berarti bahwa NV telah banyak mengalami kemajuan dalam

melakukan kegiatan pra menulis melalui latihan dengan media tiga

dimensi.

Sedangkan kalau dilihat kemampuan RT sebagai berikut:

Grafik 6. Kemampuan RT dalam melakukan kegiatan pra menulis pada
siklus II

Dari grafik di atas maka dapat diketahui bahwa dari 19 item

(langkah yang telah ditetapkan) dalam kemampuan pra menulis,

ternyata RT pada pertemuan I memperoleh (84.21%), pertemuan II

(86.48%), pertemuan III memperoleh (91.11%).

Rekapitulasi hasil kemampuan pra menulis NV dan RT pada

siklus II sebagai berikut:
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Grafik 7. Rekapitulasi kemampuan NV dan RT dalam melakukan kegiatan
pra menulis pada siklus II

Berdasarkan hasil dari pengamatan dan diskusi peneliti dengan

kolaborator bahwa ternyata kemampuan NV lebih baik (97.37%) dan RT

(94.74%) memegang pensil dalam menulis dengan hasil dan . Sedangkan

masih banyak yang memerlukan bantuan daripada NV. Hal ini telah terjadi

peningkatan kemampuan yang berarti media tiga dimensi dapat

meminimalisir kekakuan tangan anak dalam memegang pensil.

Pembelajaran dalam meminimalisir kekakuan tangan dalam menulis

melalui tiga dimensi ini dilakukan peneliti dua tahap yaitu pertama anak

diharuskan mampu menggerakkan motorik halusnya sebagai modal untuk

memegang pensil. Setelah itu baru diajarkan menulis dengan

menggunakan tiga ukuran pensil, yang dimulai pensil berukuran agak

besar (diameter 1,5cm), dilanjutkan ukuran menengah (diameter (1cm) dan

diteruskan dengan ukuran pensil standar pada umumnya. Untuk hasil

kemampuan anak memegang pensil ini disuruh membuat garis-garis

sederhana yakni garis tegak, datar, miring dan lengung.
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B. Pembahasan

Upaya dalam meminimalisir kekakuan tangan anak memegang pensil

melalui media tiga dimensi sesuai dengan tujuan penelitian dijabarkan dalam

dua hal yaitu: 1) proses pelaksanaan pembelajaran meminimalisir kekakuan

tangan anak tunagrahita sedang memegang pensil dengan media tiga dimensi

dan 2) hasil belajar dari upaya meminimalisir kekekakuan tangan tunagrahita

sedang memegang pensil yang dilakukan melalui media tiga dimensi.

1. Proses pelaksanaan pembelajaran meminimalisir kekakuan tangan anak

tunagrahita sedang memegang pensil dengan media tiga dimensi

Membelajarkan  anak tunagrahita sedang yang memiliki kekakuan

pada motorik halusnya dalam menulis butuh suatu media yang dapat

meminimalisir kekakuan yang dialami anak. Karena, meskipun motorik

halus anak agak kaku kalau dilatih anak tunagrahiat sedang ini sebenarnya

dapat dilatih melakukan kegiatan untuk mengurus dirinya sendiri. Hal ini

sesuai dengan pendapat Sutjihati Somantri (2006:107) mengemukakan

bahwa mereka masih bisa dididik mengurus diri sendiri, melindungi diri

sendiri dari bahaya dan lain sebagainya.

Berdasarkan pendapat di atas, berarti pada anak tunagrahita sedang

perlu dilakukan pembelajaran untuk meminimalisir kekakuan tangannya

terutama dalam menulis. Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas tangan

(motorik halus) sangat banyak dipergunakan untuk mengurus diri sendiri.

Hal ini seperti yang diungkapkan Depdikbud (1986:50) bahwa “motorik



tangan memegang peranan penting untuk kegiatan selanjutnya karena pada

motorik tangan sebagian besar adalah sebagai penghantar rangsangan,

yang selanjutnya meneruskan rangsangan itu ke susunan saraf pusat”. Oleh

sebab itu, agar dapat meminimalisir kekakuan tangan anak dalam menulis

pada penelitian ini digunakan media tiga dimensi.

Pelaksanaan pembelajaran dalam meminimalisir kekakuan tangan

memegang pensil dalam menulis melalui media tiga dimensi ini dilakukan

dengan proses pelatihan motorik halus baru menggunakan media tiga

dimensi (pensil) untuk menulis. Adapun langkah-langkah yang peneliti

tetapkan sebagai berikut: 1) Membuka-tutup jari tangan, 2) Meremas

kertas,  3) Merobek kertas, 4) Meremas plastisin, 5) Mengambil plasitisin

dengan 2,3,4 dan 5 jari, 6) Memencet penjepit kain, 7) Mencoret bebas, 8)

Membuat garis tegak, 9) Membuat garis datar, 10) Membuat garis miring,

11) Membuat garis lengkung, 12) Membuat garis tegak, 13) Membuat

garis datar, 14) Membuat garis miring, 15) Membuat garis lengkung, 16)

Membuat garis tegak, 17) Membuat garis datar, 18) Membuat garis miring

dan 19) Membuat garis lengkung.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, anak dilatih setahap demi

setahap sampai akhirnya anak mampu memegang pensil dan menulis

dengan baik, benar dan rapi.  Menurut Syaiful Bahri Djamarah (1991:52)

bahwa  “dengan latihan anak akan belajar secara sungguh-sungguh,

dimana anak diberikan kesempatan yang lebih banyak untuk mengulang-

ulang kegiatan yang sama, karena apabila anak tersebut tidak mengerti



pada satu langkah maka akan diajarkan lagi dan dilakukan secara

berulang-ulang sampai mengerti”. Ini dilakukan dengan harapan dengan

harapan mereka mampu melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam

kehidupan sehari-hari anak secara mandiri nantinya.

2. Hasil pelaksanaan pembelajaran meminimalisir kekakuan tangan anak
tunagrahita sedang memegang pensil dengan media tiga dimensi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin

berkurangnya kekakuan tangan anak dalam menulis, hal ini ditandai

dengan semakin meningkatnya kemampuan menulis pada anak tunagrahita

sedang yang diberikan melalui media tiga dimensi. Hal ini terlihat bahwa

anak sudah mampu membuat garis tegak, datar, miring dan lengkung di

samping itu untuk latihan motorik halus anak sudah bisa menggerakkan

tangan (jarinya) agak luwes.  Hasil peneliti didapat bahwa pada akhir

siklus II NV memperoleh (97,37% ) dari 14 langkah meminimalisir

kekuan tangan anak memegang pensil yang ditetapkan. Sedangkan RT

memperoleh (94,74%).

Anak yang dijadikan subjek penelitian ini memiliki perbedaan

kemampuan menulis. Misalnya NV agak lamban dalam belajar, sering

merasa kesal dan suka main-main, suka ragu dalam melakukan perintah

dan ditambah anak terkadang sering libur sekolah. Setelah mendapatkan

pembelajaran, bimbingan dalam menulis, hasil merekapun ternyata

berbeda juga walaupun perlakuan sama.


