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ABSTARAK 

 

Wanda Rezki Anugrah, 2022. Profil Kemampuan Memahami Konsep 
Bangun Ruang pada Anak Tunarungu Murid Kelas V SDN 26 Mangkaca 
Kabupaten Pangkep. Dibimbing oleh Sukmawati dan Baharullah. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil kemampuan 
memahami konsep bangun ruang pada murid (tunarungu) kelas V SDN 
26 Mangkaca Kabupaten Pangkep. Jenis penelitian ini adalah deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah anak 
berkebutuhan khusus Tunarungu. Teknik pengumpulan data menggunakan 
Teknik observasi dan wawancara. Teknik analisis data terdiri dari 
pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi metode 
dan teoritik.  
 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman konsep murid 
tunarungu di SDN 26 Mangkaca Kabupaten Pangkep mampu menyatakan 
ulang konsep, mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-sifatnya, 
menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, 
mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. Kemudian 
pemahaman konsep murid tunarungu tersebut mampu memberikan contoh 
suatu konsep, namun tidak untuk contoh yang bukan dari suatu konsep. 
Selanjutnya pemahaman konsep murid tunarungu tersebut belum mampu 
menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu 
dan mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.  
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ABSTRACK 

 
Wanda Rezki Anugrah, 2022. Profil Kemampuan Memahami Konsep 
Bangun Ruang pada Anak Tunarungu Murid Kelas V SDN 26 Mangkaca 
Kabupaten Pangkep. Dibimbing oleh Sukmawati dan Baharullah. 
 
This study aims to describe the profile of the ability to understand spatial 
concepts in fifth grade (deaf) students at SDN 26 Mangkaca, Pangkep 
Regency. This type of research is descriptive with a qualitative approach. 
The subjects in this study were children with special needs for hearing 
impairment. Data collection techniques using observation and interview 
techniques. Data analysis techniques consist of data collection, data 
condensation, data presentation and drawing conclusions. Testing the 
validity of the data using triangulation methods and theoretical.  
 
The results in this study indicate that the understanding of the concept of 
deaf students at SDN 26 Mangkaca, Pangkep Regency is able to restate 
concepts, classify objects based on their properties, present concepts in 
various forms of mathematical representation, develop necessary and 
sufficient conditions for a concept. Then the understanding of the concept of 
the deaf student is able to provide examples of a concept, but not for 
examples that are not from a concept. Furthermore, understanding the 
concept of the deaf student has not been able to use, utilize, and choose 
certain procedures or operations and apply concepts or problem solving 
algorithms. 
 
 
 
Keywords: Concept Understanding, Building Space, Deaf. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan termasuk upaya yang dilakukan manusia dalam 

membangun sumber daya manusia dengan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Masyarakat kita saat ini mulai melangkah dalam memajukan dan 

membangun pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang 

siap bersaing dengan negara maju dan negara berkembang lainnya, agar 

masyarakat kita memiliki kemampuan dan intelektual yang baik moral dan 

nilai-nilai spiritual yang matang dan luas. Oleh karena itu, pemerintah 

memiliki peran dalam menyediakan dan menjamin terlaksananya 

pendidikan bagi masyarakatnya secara menyeluruh yang meliputi 

pengetahuan dan pengalamannya dari aspek rohani dan serta jasmaninya. 

Hal tersebut tidak terlepas bagi orang yang memiliki keterbatasan 

intelektual maupun keterbatasan fisik untuk mendapatkan pendidikan yang 

setara. 

 Dalam landasan yuridis, UUD tahun 1945 yang sudah 
diamandemen memberikan jaminan seperti yang tercantum pada 
Pasal 31 yang berbunyi, yaitu: ayat (1) menyatakan bahwa setiap 
warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (2) setiap 
warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah 
wajib membiayainya. Maksud dari pasal ini adalah bahwa setiap 
warga negara Indonesia tanpa terkecuali berhak mendapatkan 
pendidikan dasar sembilan tahun dan pemerintah pusat/ provinsi/ 
kabupaten/kota wajib bertanggung jawab terhadapnya. Termasuk 
untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan yang memiliki potensi 
kecerdasan serta bakat istimewa. 
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Berdasarkan Pasal 31 pada ayat 1 dan 2 tersebut, pemerintah telah 

merumuskan kebijakan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 

Sembilan Tahun yang termuat dalam Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 yang mengatur 

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, implementasinya 

melalui Permendiknas RI Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1 Pendidikan Inklusif 

didefinisikan yaitu “Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan 

kesempatan semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki 

potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan 

atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-

sama dengan peserta didik pada umumnya”. Oleh karena itu, anak 

berkebutuhan khusus juga berhak memperoleh pendidikan baik jenjang 

pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Dalam Undang–undang 

Sistem Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab III Pasal 8 

dinyatakan bahwa:  

1. Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak 

memperoleh pendidikan luar biasa.  

2. Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa 

berhak memperoleh perhatian khusus. 

3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) ditetapkan dengan peratu ran pemerintah. 

Berdasarkan Pasal 8 pada ayat 1 hingga 3 tersebut, anak yang 

berkebutuhan khusus perlu juga pendidikan untuk sebagai bekal masa 
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depannya dalam hidup bermasyarakat. Dalil Al-Quran mengenai anak 

berkebutuhan khusus terdapat dalam Surah Abasa ayat 1-10 sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Terjemahannya :  

(Dia telah bermuka masam) yakni nabi Muhammad telah bermuka masam 

( dan berpaling) yaitu memalingkan mukanya karena telah datang seorang 

buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya 

(dari dosa), atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu 

memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba 

cukup,maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau 

dia tidak membersihkan diri (beriman). Dan Adapun orang yang datang 

kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedang ia 

takut kepada (Allah), maka kamu mengabaikannya. 

Sebab diturunkan ayat tersebut yaitu, ketika Rasulullah SAW. 

mengerutkan mukanya dan memalingkan diri dari seorang buta yang 

datang kepadanya dan memotong pembicaraan. Terdapat riwayat yang 

menyebutkan bahwa pada suatu hari Abdullah Ibnu Umi Ma‟tum, seorang 
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yang buta dan juga merupakan putra Paman Khadijah, ia datang kepada 

nabi SAW guna menanyakan mengenai Al-Quran dan meminta nabi SAW 

untuk mengajarinya. Ketika itu, nabi tengah mengadakan pertemuan 

dengan para pemimpin Quraisy, seperti Uthbah bin Rabi‟ah, Syaibah ibn 

Rabi‟ah, Abu Jahal, Umayyah bin Kalaf, Al-Walid ibn Mughirah. Nabi tengah 

berbicara yang bertujuan mengajak mereka untuk memeluk Islam. Nabi 

kurang senang ketika tiba-tiba datang Abdullah Ibnu Umi Ma’tum yang 

memotong pembicaraan dengan mengajukan pertanyaan. Nabi 

memalingkan mukanya dari tidak menjawab pertanyaan si buta itu. 

Berkenaan dengan sikap nabi tersebut Allah menurunkan ayat ini yang 

isinya menegur nabi yang tidak melayani orang fakir dan buta, sewaktu nabi 

melayani orang-orang yang terkemuka dan kaya raya. Pemberian 

pendidikan adalah hak setiap anak termasuk juga ABK/peserta didik 

berkelainan, yaitu anak yang berkelainan pada fisik (tunadaksa), mental 

(tunagrahita), tingkah laku (tunalaras), indera (tunanetra, tunarungu), autis, 

berkesulitan belajar, lambat belajar, memiliki gangguan motorik, menjadi 

korban penyalahgunaan narkoba, memiliki kelainan lainnya dan tunaganda. 

Anak tunarungu memiliki hambatan dalam pendengaran akibatnya 

individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka 

biasa disebut tunawicara. Cara berkomunikasi seseorang yang 

menyandang tuna rungu dengan individu lain yaitu menggunakan bahasa 

isyarat, untuk abjad jari telah dipatenkan secara internasional sedangkan 

untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap negara.  
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Prestasi anak tunarungu seringkali lebih rendah daripada prestasi 

anak normal karena dipengaruhi oleh kemampuan anak tunarungu dalam 

mengerti pelajaran yang diverbalkan. Namun untuk pelajaran yang tidak 

diverbalkan, anak tunarungu memiliki perkembangan yang sama cepatnya 

dengan anak normal. Prestasi anak tunarungu yang rendah bukan 

disebabkan karena intelegensinya rendah namun karena anak tunarungu 

tidak dapat memaksimalkan intelegensi yang dimiliki. Aspek intelegensi 

yang bersumber pada verbal seringkali rendah, namun aspek intelegensi 

yang bersumber pada penglihatan dan motorik akan berkembang dengan 

cepat. 

Peneliti melakukakan beberapa observasi dan tertarik dalam 

mengetahui seorang anak yang berkebutuhan khusus dalam belajar 

dilingkungan anak-anak yang berperilaku normal, berbadan sehat dan 

normal, anak-anak yang memiliki intelegensi yang normal. Peneliti tertarik 

untuk mengetahui seberapa besar pemahaman anak ABK dalam 

memahami materi. Selanjutnya karena peneliti adalah mahasiswa 

konsentrasi matematika maka peneliti akan meneliti bagaimana 

pemahaman matematika anak   ABK dilingkungan anak-anak normal. 

Setelah melakukan beberapa survey maka peneliti memutuskan untuk 

melakukan penelitian di SDN 26 Mangkaca, karena disekolah tersebut 

memiliki beberapa anak yang berkebutuhan khusus. 

SDN 26 Mangkaca merupakan sekolah Negeri yang terletak di 

Kelurahan Bonto Matene, Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep. Sekolah 
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dasar Negeri tersebut sekarang ini dipimpin oleh Ibu Nurhaedah,S.Pd 

sebagai (kepala sekolah) dengan pendidikan terakhir S1 Pendidikan. Dari 

observasi awal peneliti menemukan beberapa anak yang memiliki latar 

belakang membutuhkan perlakuan khusus untuk belajar. Dikelas 1 ada 

anak yang tidak mampu bicara secara normal, dikelas 2 ada anak yang 

memiliki mental kejiwaan yang kurang, kelas 4 ada anak yang hiperaktif, 

dan kelas 5 ada anak yang tunarungu. Dalam observasi peneliti tertarik 

dengan anak kelas 5 yang tidak mampu untuk mendengar dan kurang 

dalam pengucapan kosa kata, karena anak tersebut aktif seperti siswa lain 

dan belajar seperti siswa normal lainnya. 

SDN 26 Mangkaca termasuk sekolah yang ramah dan terbuka 

(inklusi), karena mau menerima anak berkebutuhan khusus (ABK) dan yang 

tidak berkebutuhan khusus untuk bisa bersekolah dan belajar bersama. 

Anak berkebutuhan khusus (ABK) setiap harinya ikut belajar di kelas V 

dengan jumlah peserta didik 1 orang perempuan.  Kelas dengan bangunan 

semen berbentuk persegi empat itu dilengkapi papan tulis, gambar di 

dinding, udara yang baik dan cahaya yang cukup memadai.  

Berdasarkan hasil observasi awal di SDN 26 Mangkaca, terdapat 

peserta didik yang memiliki karakteristik tunarungu. Tunarungu sendiri 

adalah ketidak mampuan seseorang untuk mendengar yang disebabkan 

adanya gangguan pada organ telinga. Anak tunarungu yanga ada di SDN 

26 Mangkaca ini tidak mampu untuk berbicara, dalam hal pendengaran juga 

kurang, dalam melakukan proses pembelajaran subjek mengikuti 
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pembelajaran sama dengan temannya yang lain, yang berbeda dengannya 

adalah Ketika murid yang lain aktif dalam menjawab pertanyaan lisan oleh 

guru anak tunarungu ini lebih aktif Ketika menjawab secara tertulis 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Peneliti tertarik bagaimana anak 

tunarungu tersebut memahami konsep matematika sedang ia memiliki 

kekurangan, “apakah tidak kesulitan?”. Setelah melakukan observasi 

beberapa hari, dan waktu penelitian pada bulan Juni, pembelajaran 

matematika pada bulan tersebut adalah konsep bangun ruang, sehingga 

peneliti akan melihat bagaimana anak tunarungu memahami konsep 

bangun ruang. 

Dari kebanyakan penelitian yang dilakukan mengenai pemahaman 

kosep matematika anak berkebutuhan khusus, anak tunarungu lebih aktif 

dan akan lebih faham jika penggunaan model, media yang tepat dan yang 

dapat mengundang perhatian anak tunarungu, biasanya anak tunarungu 

akan belajar dengan baik jika menggunakan media dan anak tersebut diajak 

dalam berinteraksi lebih dekat dengannya karena keterbatasan 

pendengaran. 

Penelitian terkait pemahaman konsep matematika dan self efficacy 

telah dilakukan beberapa peneliti. Diantaranya Komariyah, Afifah & 

Resbiantoro (2018) menyebutkan bahwa pemahaman konsep matematika 

siswa yang memiliki minat belajar tinggi mampu memecahkan masalah 

matematika dengan runtut dan benar. Selain itu, penelitian Somawati 
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(2018) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

self efficacy terhadap pemecahan masalah matematika. 

Perlu disadari bahwa hal ini tentu ada pula kelemahan dan 

kekurangan dari berbagai pihak khususnya dari pihak guru, 

penyelenggaraan pendidikan baik dari faktor penguasaan konsep, faktor 

penggunaan metode, faktor penggunaan alat bantu/media pembelajaran, 

maupun faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu,peneliti tertarik untuk 

menemukan profil pemahaman konsep anak berkebutuhan khusus yang 

ada di SDN 26 Mangkaca. 

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Profil Kemampuan Memahami Konsep 

Bangun Ruang Pada Anak Berkebutuhan Khusus (Tunarungu) Pada Murid 

Kelas V SDN 26 Mangkaca Kabupaten Pangkep”. 

B. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka Rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana profil kemampuan 

memahami konsep bangun ruang pada anak berkebutuhan khusus 

(tunarungu) pada murid kelas V SDN 26 Mangkaca Kabupaten Pangkep?” 

C. Tujuan Penelitian 

 Dari frumusan masalah penelitian diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tujuan penelitian ini adalah mengetahui profil 

kemampuan memahami konsep bangun ruang pada anak 
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berkebutuhan khusus (tunarungu) pada murid kelas V SDN 26 Mangkaca 

Kabupaten Pangkep. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk dapat 

mendeskripsikan kemampuan memahami konsep bangun ruang pada anak 

berkebutuhan khusus (tunarungu) murid kelas V SDN 26 Mangkaca 

kabupaten Pangkep. Dengan terlaksananya penelitian ini diharapkan 

memberi manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoritis, sebagai 

berikut:  

1. Manfaat Akademis 

Secara akademis, hasil penelitian dapat memberikan manfaat untuk 

menambah khasanah keilmuan pendidikan, terutama dalam Kemampuan 

Memahami Konsep Bangun Ruang Pada Anak Berkebutuhan Khusus 

(Tunarungu) Pada Murid Kelas V SDN 26 Mangkaca Kabupaten Pangkep. 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis, hasil penelitian dapat bermanfaat bagi:  

a. Bagi guru, Menambah wawasan dan memberi manfaat yang 

besar bagi guru dalam mendidik anak tunarungu yang berada 

dilingkungan anak-anak normal dalam hal pembelajaran 

matematika materi bangun ruang. 

b. Bagi lembaga terkait, sebagai bahan evaluasi mengenai 

pemahaman konsep bangun ruang pada anak ABK (tunarungu) 
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c. Bagi pemerintah setempat, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi masukan dalam memperhatikan anak berkebutuhan 

khusus (ABK) sebagai penyelenggara pendidikan Inklusi, 

khususnya di Kota Pangkep, Sulawesi Selatan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tunarungu 

1. Pengertian Anak Tunarungu 

Anak tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada 

pendengarannya sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna 

atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali, tetapi dipercayai bahwa 

tidak ada satupun manusia yang tidak bisa mendengar sama sekali. 

Walaupun sangat sedikit, masih ada sisa-sisa pendengaran yang masih 

bisa dioptimalkan pada anak tunarungu tersebut. Berkenaan dengan 

tunarungu, terutama tentang pengertian tunarungu terdapat beberapa 

pengertian sesuai dengan pandangan dan kepentingan masing-masing. 

Orang dikatakan tunarungu apabila tidak mampu mendengar atau kurang 

mampu mendengar suara. Apabila dilihat secara fisik, anak tunarungu tidak 

berbeda dengan anak dengar pada umumnya. Pada saat berkomunikasi 

barulah diketahui bahwa anak tersebut mengalami tunarunguan. 

Anak tunarungu memiliki hambatan dalam pendengaran akibatnya 

individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka 

biasa disebut tunawicara. Cara berkomunikasi seseorang yang 

menyandang tuna rungu dengan individu lain yaitu menggunakan bahasa 

isyarat, untuk abjad jari telah dipatenkan secara internasional sedangkan 

untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap negara. 

Intelegensi anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal yaitu 
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tinggi, rata-rata dan rendah. Pada umumnya anak tunarungu memiliki 

entelegensi normal dan rata-rata. Prestasi anak tunarungu seringkali lebih 

rendah daripada prestasi anak normal karena dipengaruhi oleh 

kemampuan anak tunarungu dalam mengerti pelajaran yang diverbalkan. 

Namun untuk pelajaran yang tidak diverbalkan, anak tunarungu memiliki 

perkembangan yang sama cepatnya dengan anak normal. Prestasi anak 

tunarungu yang rendah bukan disebabkan karena intelegensinya rendah 

namun karena anak tunarungu tidak dapat memaksimalkan intelegensi 

yang dimiliki. Aspek intelegensi yang bersumber pada verbal seringkali 

rendah, namun aspek intelegensi yang bersumber pada penglihatan dan 

motorik akan berkembang dengan cepat. 

Anak tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada 

pendengarannya sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna 

atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali, tetapi dipercayai bahwa 

tidak ada satupun manusia yang tidak bisa mendengar sama sekali. 

Walaupun sangat sedikit, masih ada sisa-sisa pendengaran yang masih 

bisa dioptimalkan pada anak tunarungu tersebut. Berkenaan dengan 

tunarungu, terutama tentang pengertian tunarungu terdapat beberapa 

pengertian sesuai dengan pandangan masing-masing. 

Ketunarunguan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tuli (deaf) 

atau kurang dengar (hard of hearing) (Laila, 2013: 10). dan murid yang ada 

di SDN 26 Mangkaca ini dalam kategori hard of hearing karena murid 

tersebut tidak dalam keadaan tuli karena dijarak dekat ia mampu 
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mendengarkan. 

2. Karakteristik Anak Tunarungu 

 Karakteristik anak tunarungu dari segi fisik tidak memiliki karakteristik 

yang khas, karena secara fisik anak tunarungu tidak mengalami gangguan 

yang terlihat. Sebagai dampak ketunarunguannya, anak tunarungu memiliki 

karakteristik yang khas dari segi yang berbeda. Permanarian Somad dan 

Hernawati (1995: 35-39) mendeskripsikan karakteristik ketunarunguan 

dilihat dari segi: intelegensi, bahasa dan bicara, emosi, dan sosial.  

a. Karakteristik dari segi intelegensi 

Intelegensi anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal yaitu 

tinggi, rata-rata dan rendah. Pada umumnya anak tunarungu memiliki 

entelegensi normal dan rata-rata. Prestasi anak tunarungu seringkali lebih 

rendah daripada prestasi anak normal karena dipengaruhi oleh 

kemampuan anak tunarungu dalam mengerti pelajaran yang diverbalkan. 

Namun untuk pelajaran yang tidak diverbalkan, anak tunarungu memiliki 

perkembangan yang sama cepatnya dengan anak normal. Prestasi anak 

tunarungu yang rendah bukan disebabkan karena intelegensinya rendah 

namun karena anak tunarungu tidak dapat memaksimalkan intelegensi 

yang dimiliki. Aspek intelegensi yang bersumber pada verbal seringkali 

rendah, namun aspek intelegensi yang bersumber pada penglihatan dan 

motorik akan berkembang dengan cepat. 

b. Karakteristik dari segi bahasa dan bicara 

Kemampuan anak tunarungu dalam berbahasa dan berbicara 
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berbeda dengan anak normal pada umumnya karena kemampuan tersebut 

sangat erat kaitannya dengan kemampuan mendengar. Karena anak 

tunarungu tidak bisa mendengar bahasa, maka anak tunarungu mengalami 

hambatan dalam berkomunikasi. Bahasa merupakan alat dan sarana 

utama seseorang dalam berkomunikasi. Alat komunikasi terdiri dan 

membaca, menulis dan berbicara, sehingga anak tunarungu akan tertinggal 

dalam tiga aspek penting ini. Anak tunarungu memerlukan penanganan 

khusus dan lingkungan berbahasa intensif yang dapat meningkatkan 

kemampuan berbahasanya. Kemampuan berbicara anak tunarungu juga 

dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh anak tunarungu. 

Kemampuan berbicara pada anak tunarungu akan berkembang dengan 

sendirinya namun memerlukan upaya terus menerus serta latihan dan 

bimbingan secara profesional. Dengan cara yang demikianpun banyak dari 

mereka yang belum bisa berbicara seperti anak normal baik suara, irama 

dan tekanan suara terdengar monoton berbeda dengan anak normal. 

c. Karakteristik dari segi emosi dan sosial  

Ketunarunguan dapat menyebabkan keterasingan dengan 

lingkungan. Keterasingan tersebut akan menimbulkan beberapa efek 

negatif seperti: egosentrisme yang melebihi anak normal, mempunyai 

perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas, ketergantungan terhadap 

orang lain, perhatian mereka lebih sukar dialihkan, umumnya memiliki sifat 

yang polos dan tanpa banyak masalah, dan lebih mudah marah dan cepat 

tersinggung. 
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a) Egosentrisme yang melebihi anak normal Sifat ini disebabkan oleh 

anak tunarungu memiliki dunia yang kecil akibat interaksi dengan 

lingkungan sekitar yang sempit. Karena mengalami gangguan dalam 

pendengaran, anak tunarungu hanya melihat dunia sekitar dengan 

penglihatan. Penglihatan hanya melihat apa yang di depannya saja, 

sedangkan pendengaran dapat mendengar sekeliling lingkungan. 

Karena anak tunarungu mempelajari sekitarnya dengan 

menggunakan penglihatannya, maka aka timbul sifat ingin tahu yang 

besar, seolah-olah mereka haus untuk melihat, dan hal itu semakin 

membesarkan egosentrismenya.  

b) Mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas 

Perasaan takut yang menghinggapi anak tunarungu seringkali 

disebabkan oleh kurangnya penguasaan terhadap lingkungan yang 

berhubungan dengan kemampuan berbahasanya yang rendah. 

Keadaan menjadi tidak jelas karena anak tunarungu tidak mampu 

menyatukan dan menguasai situasi yang baik.  

c) Ketergantungan terhadap orang lain Sikap ketergantungan terhadap 

orang lain atau terhadap apa yang sudah dikenalnya dengan baik, 

merupakan gambaran bahwa mereka sudah putus asa dan selalu 

mencari bantuan serta bersandar pada orang lain. 

d) Perhatian mereka lebih sukar dialihkan Sempitnya kemampuan 

berbahasa pada anak tunarungu menyebabkan sempitnya alam 

fikirannya. Alam fikirannya selamanya terpaku pada hal-hal yang 
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konkret. Jika sudah berkonsentrasi kepada suatu hal, maka anak 

tunarungu akan sulit dialihkan perhatiannya ke hal-hal lain yang 

belum dimengerti atau belum dialaminya. Anak tunarungu lebih 

miskin akan fantasi.  

e) Umumnya memiliki sifat yang polos, sederhana dan tanpa banyak 

masalah Anak tunarungu tidak bisa mengekspresikan perasaannya 

dengan baik. Anak tunarungu akan jujur dan apa adanya dalam 

mengungkapkan perasaannya. Perasaan anak tunarungu biasanya 

dalam keadaan ekstrim tanpa banyak nuansa.  

f) Lebih mudah marah dan cepat tersinggung Karena banyak 

merasakan kekecewaan akibat tidak bisa dengan mudah 

mengekspresikan perasaannya, anak tunarungu akan 

mengungkapkannya dengan kemarahan. Semakin luas bahasa yang 

mereka miliki semakin mudah mereka mengerti perkataan orang lain, 

namun semakin sempit bahasa yang mereka miliki akan semakin 

sulit untuk mengerti perkataan orang lain sehingga anak tunarungu 

mengungkapkannya dengan kejengkelan dan kemarahan. 

Berdasarkan karakteristik anak tunarungu dari beberapa aspek yang 

sudah dibahas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai 

dampak dari ketunarunguannya tersebut hal yang menjadi perhatian 

adalah kemampuan berkomunikasi anak tunarungu yang rendah. 

Intelegensi anak tunarungu umumnya berada pada tingkatan rata-

rata atau bahkan tinggi, namun prestasi anak tunarungu terkadang 
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lebih rendah karena pengaruh kemampuan berbahasanya yang 

rendah. Maka dalam pembelajaran di sekolah anak tunarungu harus 

mendapatkan penanganan dengan menggunakan metode yang 

sesuai dengan karakteristik yang dimiliki. 

Anak tunarungu akan berkonsentrasi dan cepat memahami kejadian 

yang sudah dialaminya dan bersifat konkret bukan hanya hal yang 

diverbalkan. Anak tunarungu membutuhkan metode yang tepat untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasanya yaitu metode yang dapat 

menampilkan kekonkretan sesuai dengan apa yang sudah dialaminya. 

Metode pembelajaran untuk anak tunarungu haruslah yang kaya akan 

bahasa konkret dan tidak membiarkan anak untuk berfantasi mengenai hal 

yang belum diketahui. 

3. Klasifikasi Anak Tunarungu  

Klasifikasi mutlak diperlukan untuk layanan pendidikan khusus. Hal 

ini sangat menentukan dalam pemilihan alat bantu mendengar yang sesuai 

dengan sisa pendengarannya dan menunjang lajunya pembelajaran yang 

efektif. Dalam menentukan ketunarunguan dan pemilihan alat bantu dengar 

serta layanan khusus akan menghasilkan akselerasi secara optimal dalam 

mempersepsi bunyi bahasa dan wicara. 

Menurut Boothroyd (dalam Murni Winarsih, 2007:23) klasifikasi 

ketunarunguan adalah sebagai berikut.  

a. Kelompok I : kehilangan 15-30 dB, mild hearing losses atau 
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ketunarunguan ringan; daya tangkap terhadap suara cakapan 

manusia normal.  

b. Kelompok II: kehilangan 31-60, moderate hearing losses atau 

ketunarunguan atau ketunarunguan sedang; daya tangkap 

terhadap suara cakapan manusia hanya sebagian. 

c. Kelompok III: kehilangan 61-90 dB, severe hearing losses atau 

ketunarunguan berat; daya tangkap terhadap suara cakapan 

manusia tidak ada.  

d. Kelompok IV: kehilangan 91-120 dB, profound hearing losses 

atau ketunarunguan sangat berat; daya tangkap terhadap suara 

cakapan manusia tidak ada sama sekali.  

e. Kelompok V: kehilangan lebih dari 120 dB, total hearing losses 

atau ketunarunguan total; daya tangkap terhadap suara cakapan 

manusia tidak ada sama sekali. Selanjutnya Uden (dalam Murni 

Winarsih, 2007:26) membagi klasifikasi ketunarunguan menjadi 

tiga, yakni berdasar saat terjadinya ketunarunguan, berdasarkan 

tempat kerusakan pada organ pendengarannya, dan berdasar 

pada taraf penguasaan bahasa. Berikut penjelasannya: 

1) Berdasarkan sifat terjadinya  

a. Ketunarunguan bawaan, artinya ketika lahir anak sudah 

mengalami/menyandang tunarungu dan indera pendengarannya 

sudah tidak berfungsi lagi.  

b. Ketunarunguan setelah lahir, artinya terjadinya tunarungu 
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setelah anak lahir diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu 

penyakit.  

2) Berdasarkan tempat kerusakan  

a. Kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah, sehingga 

menghambat bunyi-bunyian yang akan masuk ke dalam telinga 

disebut Tuli Konduktif.  

b. Kerusakan pada telinga bagian dalam sehingga tidak dapat 

mendengar bunyi/suara, disebut Tuli Sensoris.  

3) Berdasarkan taraf penguasaan bahasa  

a. Tuli pra bahasa (prelingually deaf) adalah mereka yang menjadi 

tuli sebelum dikuasainya suatu bahasa (usia 1,6 tahun) artinya 

anak menyamakan tanda (signal) tertentu seperti mengamati, 

menunjuk, meraih dan sebagainya namun belum membentuk 

system lambang. 

b. Tuli purna bahasa (post lingually deaf) adalah mereka yang 

menjadi tuli setelah menguasai bahasa, yaitu telah menerapkan 

dan memahami system lambang yang berlaku di lingkungan. 

Klasifikasi dalam dunia pendidikan diperlukan untuk menentukan 

bagaimana intervensi yang akan dilakukan lembaga terkait. Ada 

banyak jenis klasifikasi termasuk yang sudah dipaparkan di atas. 

Klasifikasi di atas merupakan jenis klasifikasi yang membagi 

tunarungu menjadi beberapa kelompok sesuai dengan 

kehilangan pendengarannya dan tempat terjadi kerusakan. 
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Klasifikasi memudahkan untuk menentukan dan memfokuskan 

subjek dalam penelitian ini. Subjek dalam penelitian ini termasuk 

dalam klasifikasi ketunarunguan bawaan, ketika lahir anak sudah 

mengalami ketunarunguan sehingga intervensi yang lambat 

mempengaruhi kemampuan berbahasa anak tunarungu. 

 

B. Hakikat Profil 

Termuat dalam KBBI, profil merupakan sketsa biografis, lukisan, 

pandangan, penampang, grafik, atau ikhtisar yang memuat fakta mengenai 

hal khusus. Berdasarkan pengertian profil tersebut, maka dapat dipahami 

secara sederhana bahwa profil merupakan gambaran secara garis besar 

berdasar dari segi yang dipandang. Apabila dipandang dari segi seni, profil 

dapat diartikan sebagai sketsa atau gambaran, jika dipandang dari segi 

statistik, profil dapat diartikan sebagai sekumpulan data yang termuat dalam 

tabel atau bentuk grafik. 

Adapun penelitian yang dilakukan ini memaknai profil sebagai 

gambaran tentang pemahaman konsep bangun ruang anak berkebutuhan 

khusus (tunarungu) yang ada di kelas 5 SDN 26 Mangkaca. 

 

C. Pemahaman Konsep Bangun Ruang 

Pemahaman konsep penting diajarkan kepada siswa dan tentunya 

sangat menantang bagi siswa ABK. Kemampuan pemahaman konsep 

adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengemukakan kembali 
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ilmu yang diperolehnya, baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan kepada 

orang, sehingga orang lain mengerti maksud yang disampaikan. Febryana 

(2018) Dalam bidang matematika, kemampuan pemahaman konsep adalah 

kemampuan siswa untuk dapat menafsirkan gagasan matematika dengan 

menggunakan bahasa sendiri secara efisien dan tepat. 

konsep matematika pada siswa tunarungu tidaklah mudah karena 

permasalahannya adalah hambatan komunikasi dan ini yang menyebabkan 

kinerja belajar siswa tunarungu masih rendah daripada dengan siswa 

normal. Salim (2015) Anak-anak tunarungu mengalami masalah 

pendengaran, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam penyampaian 

materi baik dalam mata pelajaran matematika maupun seluruh mata 

pelajaran Siswa dapat dikatakan sebagai anak yang memiliki gangguan 

pendengaran atau tunarungu, apabila tidak mampu mendengar atau kurang 

mampu mendengar suara, sehingga sulit berbicara atau terbata-bata 

karena bahasa yang didapat tidak begitu banyak. Rahmah (2018) Hal 

tersebut juga menyebabkan terhalangnya pembelajaran matematika dalam 

hal penyampaian materi. 

Pemahaman konsep dipengaruhi oleh sekumpulan ide, prosedur, 

prinsip atau hukum fisik yang dipahami secara holistik dengan relevansi 

tinggi (Purwanti, Pratiwi & Rinaldi, 2016). Pemahaman konsep dibentuk 

secara mandiri oleh siswa, tidak dapat dilakukan hanya melalui transfer ilmu 

saja (Wardani, 2020). Tetapi siswa diberikan kesempatan yang 
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seluasluasnya untuk membangun sendiri konsep matematikanya melalui 

pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya. 

Dalam menyelesaikan masalah matematika, dibutuhkan 

kemampuan afektif siswa. Hal ini sejalan dengan Masri, Suyono & Deniyanti 

(2018) yang menyatakan bahwa kemampuan afektif juga harus dimiliki oleh 

siswa dalam pembelajaran matematika selain kemampuan kognitifnya. 

Salah satu kemampuan afektif yang harus dimiliki siswa dalam 

pembelajaran matematika adalah self efficacy. 

Pembelajaran yang bersifat visual atau menggunakan indera 

penglihatan perlu dilakukan supaya siswa tunarungu dapat memahami 

pelajaran, khususnya pelajaran matematika. Lebih lanjut, indikator 

kemampuan pemahaman konsep diantaranya adalah mendefinisikan 

konsep secara tulisan, mengidentifikasi contoh dan bukan contoh dari suatu 

konsep, mengaitkan sesuatu dengan hal lainnya dan menyadari proses 

yang dilakukan, mengidentifikasi unsur-unsur suatu konsep, 

mempresentasikan konsep dalam bentuk model, diagram dan simbol, 

mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lain, serta mengenal 

berbagai makna dan interpretasi konsep (Murtianto et al., 2019). 

Serupa dengan indikator Hendriana dkk yang merujuk pada Sari 

(2017) yaitu: (a) menyatakan ulang konsep; (b) mengklasifikasikan objek 

menurut sifat tertentu; (c) memberikan contoh serta non-contoh; (d) 

menyajikan suatu konsep dalam berbagai bentuk representasi; (e) 

memperluas syarat perlu dan cukup suatu konsep; (f) memanfaatkan 
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prosedur dan operasi tertentu; dan (g) mengaplikasikan konsep untuk 

penyelesaian masalah.  

Indikator pemahaman konsep matematik dalam Sari (2017) indikator 

kemampuan pemahaman konsep matematis sebagai berikut:  

a. Menyatakan ulang sebuah konsep  

Maksud dari siswa dapat menyatakan ulang sebuah konsep 

adalah siswa mampu mengungkapkan atau menjelaskan kembali 

konsep yang telah diperolehnya, dalam artian siswa tidak hanya 

mengetahui atau menghafal urutan kegiatan sebelumnya tanpa 

mengetahui maknanya.  

b. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai 

dengan  

Maksud dari siswa dapat mengklasifikasikan objek-objek 

menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya adalah 

siswa dapat menentukan nama suatu objek menurut sifat-sifat 

yang telah ia peroleh.  

c. Memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep  

Maksud dari siswa dapat memberikan contoh dan bukan contoh 

dari suatu konsep adalah siswa telah memahami suatu konsep 

dan mampu untuk memberikan contoh nya baik itu menentukan 

atau pun memberikan penjelasan baik itu merupakan contoh atau 

termasuk kedalam bukan contoh dari suatu konsep. 
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d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis  

Maksud dari siswa dapat menyajikan konsep dalam berbagai 

bentuk representasi matematis adalah siswa dapat memaparkan 

konsep dalam bentuk kata-kata verbal, simbol matematika, 

gambar, tabel, grafik, dsb ataupun antara satu dengan lainnya 

misal simbol menjadi tabel, tabel menjadi grafik, grafik menjadi 

gambar, simbol menjadi gambar.  

e. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep 

Maksudnya adalah siswa harus mengetahui untuk mengetahui 

seuatu konsep beberapa ada yang perlu kita ketahui dahulu yaitu 

syarat-syaratnya baik itu syarat perlu dan syarat cukup.  

f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau 

operasi tertentu  

Maksudnya adalah siswa dapat menyelesaikan permasalahan 

dalam matematika dengan menggunakan prosedur atau 

memanfaatkan operasi tertentu sesuai dengan permasalahan 

yang diketahui. Apabila siswa memahami konsepnya maka siswa 

akan mampu untuk menyelesaikan permasalahan dengan 

memanfaatkan prosedur dan operasi tertentu.  

g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah  

Maksudnya adalah selain siswa dapat menggunakan prosedur 

yang telah ada juga operasi yang dikatehui, siswa juga dapat 
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menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan 

permasalahan sehari-sehari menggunakan konsep atau 

algoritma yang telah diketahui.  

Materi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sifat-sifat 

bangun ruang di kelas V. Bangun ruang adalah bangun geometri yang 

memiliki tinggi atau ketebalan. Bangun ruang disebut juga bangun tiga 

dimensi. Bangun ruang dibentuk oleh daerah segi banyak yang disebut sisi, 

dan biasanya bagian datar dari suatu bangun ruang disebut permukaan. 

Bangun ruang terdiri dari balok, kubus, bola, kerucut, tabung, dan prisma. 

Adapun, sifat-sifat dari setiap bangun ruang terdiri atas sisi, rusuk, dan titik 

sudut. Sisi adalah bidang yang membatasi suatu bangun ruang. Rusuk 

adalah garis yang merupakan pertemuan atau perpotongan sisi-sisi pada 

suatu bangun ruang, sedangkan titik sudut adalah titik potong dari beberapa 

rusuk. 

Sesuai dengan RPP yang telah peneliti observasi materi sesuai 

dengan KD.3.5. yang berisi mengenai menjelaskan dan menentukan 

volume bangun ruang balok dengan menggunakan satuan volume dan KD 

4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang 

balok dengan menggunakan satuan volume dan 5.5 Memahami jaring-

jaring kubus dan balok. 

D. Kemampuan Matematika Anak Tunarungu 

 

  Kemampuan matematika pada anak tunarungu memiliki banyak 

kendala, menurut Hidayat (2017)  kendala yang ditemui selama proses 
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pelaksanaan pembelajaran matematika di SPMB inklusi pembinaan 

kesejahteraan keluarga (SMPLB-B PKK) Lampung adalah terganggunya 

komunikasi antara siswa dengan guru atau sebaliknya.  

Menurut Linda (2017) kebutuhan anak tunarungu dan wicara adalah 

media pembelajaran, alat peraga matematika, pembendaharaan kata, dan 

pemahaman materi yang baik. Perilaku anak tunarungu dan wicara yaitu 

menyukai pelajaran dasar tergantung pada mudah atau tidak mudahnya 

materi. Jika materi mudah, anak tunarungu wicara akan sangat mudah 

berkonsentrasi dengan baik dikelas pada saat kegiatan pembelajaran 

matematika dasar. Anak tunarungu dapat memahami materi matematika 

dengan baik. Anak tunawicara memiliki harga diri yang tinggi, disiplin,jiwa 

kompetensi, dan dapat menerima kekalahan yang dicapai. Rata - rata anak 

tunarungu wicara senang dalam pembelajaran matematika dasar. 

Menurut Fitriyani (2019) upaya guru dalam pengembangan 

kemampuan matematis dan Bahasa siswa tunarungu dilakukan dengan 

beberapa upaya dimulai dari kurikulum sekolah yang disederhanakan 

mengikuti kemampuan yang ada dalam diri siswa, metode pembelajaran 

yang dapat diserap dengan baik, media pembelajaran,media pembelajaran 

yang menarik sehingga membuat siswa lebih menangkap dalam menyerap 

materi dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan guru guna mengukur 

mana yang diperoleh oleh siswa. Sedangkan hambatan yang yang dialami 

oleh guru adalah guru merasa waktu yang sangat sedikit untuk setiap 

pembelajaran, orangtua yang kurang berkontribusi terhadap pembelajaran 
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anaknya disekolah dan siswa mengganggu teman yang lain pada saat guru 

menjelaskan materi didepan kelas. 

Dari beberapa pendapat diatas peneliti menyimpulkan bahwa 

kemampuan matematika anak tunarungu dapat tercapai dengan baik jika 

didukung oleh media pembelajaran, ketepatan guru menyampaikan materi 

ajar matematika yaitu metode dan model pembelajaran yang 

sesuai,dukungan dari orangtua mengenai pembelajaran anak tunarungu.  

 Kemampuan belajar matematika anak tunarungu dari beberapa 

pernyataan diatas adalah anak tunarungu menyukai dan aktif dalam belajar 

matematika terutama dalam belajar matematika dasar. Anak tunarungu 

lebih menyukai belajar matematika dalam kondisi menggunakan media 

yang menarik dan kreatif. 

E. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam 

melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. dari penelitian 

terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama. 

Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam 

memperkaya bahan kajian dalam penelitian. Terdapat beberapa peneltian 

diantaranya :    

Penelitian pertama dilakukan oleh Sipayung Asiroha (2018) halaman 

401-412 dengan judul “Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika 
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Tentang Sifat-Sifat Bangun Ruang Sederhana Melalui Contextual Teaching 

And Learning”. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan Hasil penelitian 

pada siklus I pertemuan 1 nilai rata-rata mencapai 62,00 sedangkan pada 

siklus I pertemuan 2 nilai rata-rata meningkat menjadi 67,50, siklus II 

pertemuan 1 76,33 dan siklus II pertemuan 2 82,00. Kesimpulan dari 

penelitian adalah pembelajaran dengan menerapkan pendekatan CTL 

dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa di kelas IV. Ketuntasan 

belajar siswa pada siklus I hanya mencapai 13 orang atau 43,33% dan yang 

belum tuntas belajarnya mencapai 17 orang atau 56,67 %. Namun, pada 

siklus I pertemuan 2 ketuntasan belajar mencapai 16 orang atau 53,33% 

dan yang belum tuntas belajarnya 14 orang atau 46,67%. Untuk siklus II 

pertemuan 1 yang tuntas 22 orang atau 73,33% sedangkan yang belum 

tuntas 8 orang atau 26,67% dan untuk siklus II pertemuan 2 siswa yang 

tuntas 26 orang 86,67% dan yang belum tuntas 4 orang atau 13,33%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sipayung diatas dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada penelitian diatas adalah jenis 

penelitian Kuantitafi sedang peneliti akan melakukan penelitian kualitatif. 

Tetapi subjek yang akan diteliti sama yaitu anak tunarungu. Selanjutnya 

sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan meneliti 

mengenai pemahaman konsep matematika anak tunarungu.  

Penelitian kedua, oleh Ika Dewi Anggraeni(2021) dengan judul 

“Penggunaan media gambar dalam meningkatkan pemahaman 

konsep bangun datar bagi anak tunarungu kelas 5 di 
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SLB-c pertiwi. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut (1) 

Penggunaan media dalam pembelajaran sangat berpengaruh terhadap 

hasilnya pembelajaran di dalam kelas, Sebagai alat bantu media gambar 

berfungsi memperlancar proses pembelajaran dan serta tercapainya tujuan 

pembelajaran di dalam kelas antara guru dengan siswa. (2) dengan 

menunjukkan gambar bangun datar dan memberikan contoh secara nyata 

guru mengajak siswa untuk menggambar bangun datar dan diwarnai sesuai 

dengan imajinasi mereka masing-masing (3) faktor pendukung dari 

penggunaan media gambar bagi siswa tunagrahita adalah dari guru, siswa, 

orang tua sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar 

mengajar didalam kelas, serta faktor penghambat yang dialami yaitu dari 

kecerdasan siswa tunagrahita sendiri. 

Penelitian diatas menggunakan gambar dalam meningkatkan 

pemahaman konsep anak tunarungu, sedang peneliti tidak menggunakan 

gambar. Penelitian diatas menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedang 

peneliti selanjutnya akan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ika Dewi membahas mengenai pemahaman konsep bangun 

ruang pada anak tunarungu dalam hal ini sama denga napa yang akan 

dilakukan oleh peneliti. 

Penelitian ketiga, Linda, Ajeng Muliasari dengan judul “Analisis 

kebutuhan dan perilaku ABK tuna rungu dan wicara dalam pembelajaran 

matematika dasar di SKh Kabupaten Pandeglang” dan hasil dari penelitian 

ini adalah menunjukkan bahwa kebutuhan anak tuna rungu dan wicara 
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adalah media pembelajaran, alat peraga matematika, perbendaharaan 

kata, dan pemahaman materi yang baik. Perilaku anak tuna rungu dan 

wicara yaitu mereka menyukai pelajaran matematika dasar tergantung 

pada mudah atau tidak mudahnya materi. Apabila materi mudah, anak tuna 

rungu wicara sangat antusias dalam belajar dan sebaliknya. Anak tuna 

rungu wicara dapat berkonsetrasi dengan baik di kelas pada saat kegiatan 

pembelajaran matematika dasar. Anak tuna rungu wicara dapat memahami 

materi matematika dengan baik. Anak tuna rungu wicara memiliki harga diri 

yang tinggi, disiplin, jiwa kompetisi, dan dapat menerima kekalahan. Anak 

tuna rungu wicara senang dalam pembelajaran matematika dasar.  

Penelitian yang dilakukan oleh Linda mengenai anak tunarungu 

sama dengan jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian kualitatif 

deskriptif. Penelitian diatas membahas mengenai kebiasaan-kebiasaan 

anak tunarungu dalam belajar matematika, sedang peneliti akan 

membahas mengenai pemahaman konsep bangun ruang anak 

berkebutuhan khusus tunarungu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif disebut sebagai penelitian naturalistik, hal 

ini dikarenakan penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural 

setting), disebut juga sebagai pendekatan kualitatif, karena data yang 

dikumpulkan dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2018). 

Sedangkan menurut Gunawan (2017), bahwa penelitian dengan 

pendekatan kualitatif menekankan pada analisis proses dari proses berfikir 

secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena 

yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.  

Jenis penelitian menurut Sugiyono (2018) dapat diklasifikasikan 

berdasarkan,  tujuan dan tingkat kealamiahan (natural seting) objek yang 

diteliti. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

jenis penelitian deskriptif. Menurut Rukajat (2018), jenis penelitian deskriptif 

merupakan jenis penelitian yang menggambarkan suatu fenomena secara 

nyata, realistik, aktual, nyata. Lebih lanjut, Ramdhan (2021) 

mengemukakan jenis penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian 

dengan cara untuk menggambarkan hasil dari sebuah penelitian. 

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh data yang 
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bersifat kualitatif dalam bentuk deskripsi penelitian yang berupa gambaran 

dalam bentuk kata-kata sesuai hasil penemuan data di lokasi penelitian. 

B. Lokasi dan waktu Penelitian 

SDN 26 Mangkaca yang letak geografisnya berada di pinggir jalan 

poros, yakni di jalan poros Makassar-Pare kecamatan Bontomatene 

kabupaten Pangkep. Berikutnya mengenai waktu penelitian akan dilakukan 

pada bulan Juni 2022. 

C. Sumber Data 

Penulis memilih siswa yang tunarungu analisis dikarenakan peneliti 

tertarik dengan anak yang memiliki kekurangan namun mampu belajar 

dilingkungan anak-anak normal. Hal ini dilakukan guna untuk 

mendeskripsikan sejauh mana pemahaman konsep bangun ruang siswa 

yang tunarungu. 

Sumber data adalah peneliti sendiri yang mengidentifikasi serta 

mendeskripsikan objeknya yaitu anak tunarungu yang ada di SDN 26 

Mangkaca yang berjuml;ah 1 orang. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu,observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2018), 

teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena memperoleh data merupakan tujuan utama dilakukannya 

penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak 
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akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Adapun rincian terkait teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data 

penelitian lewat pengamatan dan pengindraan. Melalui observasi peneliti 

akan melakukan pengamatan untuk mendapatkan data tentang anak ABK 

yang ada di SDN 26 Mangkaca, Observasi yang akan dilakukan adalah 

pengamatan kegiatan belajar, interaksi murid tunarungu dengan teman 

kelas, interaksi murid dengan guru, serta pemahaman murid tersebut 

terhadap materi bangun ruang. 

2. Wawancara 

Wawancara menurut setyadin adalah percakapan yang diarahkan 

pada suatu topik masalah dengan melakukan proses tanya jawab lisan 

pada dua orang atau lebih berhadapan secara fisik (Gunawan, 2017). 

Sedangkan menurut Sugiyono (2018), wawancara dapat dilakukan melalui 

tatap muka (face to face) atau dengan menggunakan telepon. Karena 

melakukan wawancara dengan anak tunarungu membutuhkan keahlian 

khusus maka peneliti sedikit belajar cara berkomunikasi dengan anak ABK 

tunarungu. Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 

wawancara langsung kepada murid yang tunarungu, dalam hal ini peneliti 
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meminta bantuan kepada seorang guru yang mengerti Bahasa isyarat, guru 

tersebut Bernama Andi Sarlinda,S.Pd seorang PNS yang telah menempuh 

Strata 1 jurusan bimbingan konseling. Hal ini peneliti lakukan untuk kegiatan 

wawancara agar hasil yang didapatkan lebih akurat.  

3. Dokumentasi 

Menurut Gunawan (2017), dokumentasi merupakan teknik 

pengumpulan data yang dapat berupa nilai raport  matematika, penilaian 

harian matematika dan buku catatan atau buku PR. Dokumentasi dalam 

penelitian diambil dalam bentuk gambar mengenai profil pemahaman 

konsep anak ABK tunarungu yang bersekolah di SDN 26 Mangkaca 

tepatnya di kelas V. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2019) yaitu 

peneliti itu sendiri yang merupakan alat utama dalam penelitian kualitatif. 

Oleh karena itu, peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam penelitian 

kualitatif. Sugiyono (2019) mengemukakan bahwa, jika fokus penelitian 

jelas, maka memungkinkan untuk mengembangkan instrumen sederhana 

sebagai alat bantu pengumpulan data. Peneliti memadukan indikator 

Peraturan Dirjen Dikdasmen Nomor 506/C/Kep/PP/2004, Pratiwi (2016) 

indikator kemampuan pemahaman konsep matematis sebagai berikut:  

 



 
35 

 

 

a. Menyatakan ulang sebuah konsep  

Maksud dari siswa dapat menyatakan ulang sebuah konsep adalah 

siswa mampu mengungkapkan atau menjelaskan kembali konsep 

yang telah diperolehnya, dalam artian siswa tidak hanya mengetahui 

atau menghafal urutan kegiatan sebelumnya tanpa mengetahui 

maknanya.  

b. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai 

dengan  

Maksud dari siswa dapat mengklasifikasikan objek-objek menurut 

sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya adalah siswa dapat 

menentukan nama suatu objek menurut sifat-sifat yang telah ia 

peroleh.  

c. Memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep  

Maksud dari siswa dapat memberikan contoh dan bukan contoh dari 

suatu konsep adalah siswa telah memahami suatu konsep dan 

mampu untuk memberikan contoh nya baik itu menentukan atau pun 

memberikan penjelasan baik itu merupakan contoh atau termasuk 

kedalam bukan contoh dari suatu konsep. 

d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis  

Maksud dari siswa dapat menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematis adalah siswa dapat memaparkan konsep 

dalam bentuk kata-kata verbal, simbol matematika, gambar, tabel, 
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grafik, dsb ataupun antara satu dengan lainnya misal simbol menjadi 

tabel, tabel menjadi grafik, grafik menjadi gambar, simbol menjadi 

gambar.  

e. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep 

Maksudnya adalah siswa harus mengetahui untuk mengetahui 

seuatu konsep beberapa ada yang perlu kita ketahui dahulu yaitu 

syarat-syaratnya baik itu syarat perlu dan syarat cukup.  

f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu Maksudnya adalah siswa dapat menyelesaikan 

permasalahan dalam matematika dengan menggunakan prosedur 

atau memanfaatkan operasi tertentu sesuai dengan permasalahan 

yang diketahui. Apabila siswa memahami konsepnya maka siswa 

akan mampu untuk menyelesaikan permasalahan dengan 

memanfaatkan prosedur dan operasi tertentu.  

g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah  

Maksudnya adalah selain siswa dapat menggunakan prosedur yang 

telah ada juga operasi yang dikatehui, siswa juga dapat 

menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan permasalahan 

sehari-sehari menggunakan konsep atau algoritma yang telah 

diketahui.  

Berdasarkan indikator pemahaman konsep tersebut, Peneliti 

mengembangkan instrumen pendukung penelitian berupa pedoman 
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wawancara dan lembar observasi. Adapun rincian pedoman wawancara 

dan lembar observasi sebagai instrumen dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Pedoman wawancara  

Pedoman wawancara dalam penelitian ini berbentuk pertanyaan 

semistruktur dengan item sebanyak 12 pertanyaan. Pedoman wawancara 

tersebut digunakan hanya sebagai panduan, pertanyaan dapat bertambah 

atau berubah tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Dalam proses 

wawancara peneliti dibantu oleh salah seorang guru SLB yang mampu 

menggunakan Bahasa isyarat dan dapat menerjemahkan jawaban yang 

diberikan siswa tunarungu yang ada di SDN 26 Mangkaca kabupaten 

Pangkep. Adapun pedoman wawancara dalam penelitian ini, telah Peneliti 

lampirkan pada lampiran 4. 

2. Lembar observasi 

Lembar observasi dalam penelitian ini memuat item sebanyak 8 

aspek yang diamati dari tiap indikator pada komponen pemahaman konsep. 

Adapun lembar observasi dalam penelitian ini, telah Peneliti lampirkan pada 

lampiran 5. 

Pedoman wawancara dan lembar observasi yang dibuat sebagai 

instrumen dalam penelitian ini, telah divalidasi oleh dua dosen ahli dalam 

bidangnya, yaitu: (dosen pendidikan matematika) dan (dosen penelitian dan 

evaluasi pendidikan).  
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F. Teknik Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dapat dilakukan dengan empat kriteria 

pemeriksaan, yaitu: derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 

(transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmability) (Gunawan, 2017). Pengujian keabsahan data dalam 

penelitian ini menggunakan derajat kepercayaan (credibility). Adapun 

Sugiyono (Sugiyono, 2018) mengemukakan bahwa terdapat enam uji 

derajat kepercayaan dalam penelitian kualitatif, diantaranya yaitu: (1) 

perpanjang pengamatan; (2) peningkatan ketekunan; (3) triangulasi; (4) 

diskusi dengan teman sejawat; (5) analisis kasus negatif; dan (6) member 

check. Berdasarkan hal itu, dalam penelitian ini menggunakan triangulasi 

dalam melakukan derajat kepercayaan guna menguji keabsahan data. 

Denzin membedakan empat macam triangulasi, yaitu triangulasi 

sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan triangulasi teoritik 

(Gunawan, 2017). Adapun pengertian dari masing-masing triangualasi 

secara sederhana sebagai berikut: 

1. Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan serta 

mengecek derajat kepercayaan dari suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu serta cara membedakan dalam metode kualitatif yang 

dilakukan; 
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2. Triangulasi metode menggunakan strategi pengecekan hasil 

penelitian dari beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan 

beberapa sumber data; 

3. Triangulasi penelitian dilakukan untuk menguji kejujuran, 

subjektifitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di 

lapangan; dan 

4. Triangulasi teoritik yaitu hasil dari penelitian dibandingkan dengan 

teori, yang dinamakan penjelasan banding (Gunawan, 2017). 

G. Teknik Analisis Data 

Gunawan (2017) mengemukakan bahwa, analisis dan teknik 

pengumpulan data secara praktik tidak dapat dipisahkan. Miles, Huberman, 

dan Saldana (2014) mengemukakan tiga tahapan dalam analisis data 

penelitian kualitatif: kondensasi data (data condensation), penyajian data 

(data display), dan penarikan kesimpulan (conclusions drawing). Adapun 

pengertiannya secara ringkas yaitu: 

1. Kondensasi Data 

Kondensasi data adalah prosedur penyederhanaan, pemfokusan, 

pemilihan, pengabstraksian, atau transformasi data yang termuat dalam 

transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen-dokumen, atau bahan 

empiris lainnya. Kondensasi data dilakukan setelah pengumpulan data 

yang didapatkan secara tertulis melalui wawancara atau dokumentasi. 

2. Penyajian Data  
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Penyajian data merupakan prosedur dalam menyusun data yang 

kompleks kedalam suatu bentuk yang terstruktur sampai menjadi terlihat 

sederhana dan selektif agar mudah untuk dipahami. Penyajian data 

dilakukan guna membantu dalam memahami  maksud dari kajian 

penelitian. 

3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dapat dipahami sebagai tahap penarikan data 

yang dilakukan baik selama penyajian dan pengumpulan data maupun 

sesudah penyajian dan pengumpulan data penelitian. 

Adapun model analisis Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang 

disederhanakan pada bagan yang peneliti tampilkan pada gambar pola, 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  
Gambar 3.1 Analisis data model Miles, Huberman, Saldana 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian 

 

1. Deskripsi Geografis 

SD Negeri 26 Mangkaca adalah sekolah yang bertempat di jl. Poros 

Mks-Pare tepatnya di kelurahan Bontomatene Kecamatan Segeri 

Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan dengan kode pos 90645. Status 

sekolah negeri dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Sekolah tersebut sekarang menggunakan Kurikulum 2013 

dan akan menerapkan kurikulum merdeka mengajar ditahun ajaran yang 

akan datang.  

2. Deskripsi kelembagaan 

SDN 26 Mangkaca adalah sekolah negeri yang memiliki visi dan 

misi yang dipaparkan sebagai berikut :  

a. Visi SDN 26 Mangkaca 

Mewujudkan manusia yang cerdas, terampil, berakhlak mulia, 

berkarakter.taqwa dan berwawasan lingkungan.  

b. Misi SDN 26 Mangkaca 

1) Mengembangkan implementasi program sekolah yang 

berwawasan lingkungan 

2) Pengembangan K-13 disekolah yang terintegritas dengan 

lingkungan hidup 
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3) Menumbuhkembangkan semangat “keunggulan” melalui 

pendidikan yang konprehensip untuk meraih prestasi secara 

intensif pada seluruh warga sekolah agar terbentuk karakter 

peserta didik yang beriman dan bertaqwa 

4) Mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, 

rindang, asri, bersih dan lestari. 

5) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara 

aktif,kreatif dan budaya lingkungan hidup yang selaras 

adiwiyata sehingga seluruh siswa dapat berkembang secara 

optimal, sesuai dengan bakat dan potensinya. 

6) Meningkatkan pengetahuan siswa dengan menggalakan 

budaya baca 

7) Mewujudkan standar pengelolaan pendidikan yang 

professional. 

8) Memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah yang ramah 

lingkungan sebagai sumber lingkungan belajar.  

Sekolah SDN 26 Mangkaca memiliki enam rombongan belajar 

dengan data pendidik serta tenaga kependidikan sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Data pendidik dan tenaga pendidik 

No. Nama Pendidikan Jabatan 

1.  Nurhaedah,S.Pd S.1 Kepala Sekolah 

2.  Nurhayati, S.Pd S.1 Guru kelas IV 

3.  IM,S.Pd S.1 Guru kelas V 

4.  Andi Sarlinda S.1 Guru kelas VI 
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5.  Surianti,S.Pd S.1 Guru kelas III 

6.  Musdalipah,S.Pd S.1 Guru kelas II 

7.  Wanda Rezki 
Anugrah,S.Pd 

S.1 Guru kelas I 

8.  Firmawanti,S.Pdi S.1 Guru Agama 

9.  H. Mustamin Santa,S.Pd S.1 Guru Olahraga 

10.  Fajar Aulia Rahman,S.E S.1 Operator 

11.  Sri Nunung Umar SMA Pustakawan 

12.  Ansar SMA Bujang Sekolah 

 
Data tersebut adalah data guru dan tenaga pendidik SDN 26 

Mangkaca kabupaten Pangkep. Jumlah guru yang ada yakni enam orang 

guru kelas,satu  guru olahraga,satu guru agama, satu operator, satu 

pustakawan dan memiliki satu orang bujang yang bertugas menjaga 

sekolah. 

B. Paparan dimensi penelitian 

Paparan dimensi dalam penelitian ini yaitu pendeskripsian profil 

kemampuan pemahaman konsep anak tunarungu di SD Negeri 26 

Mangkaca pada Materi konsep bangun ruang, yang ditinjau dari 

pemahaman konsep murid tunarungu. Paparan dimensi dalam penelitian ini 

mendeskripsikan hasil observasi dan wawancara, hasil tersebut bukan 

berisi hasil dari pemikiran peneliti, melainkan berdasarkan apa yang terjadi 

di lapangan, yang dialami, dirasakan dan dipikirkan oleh informan 

penelitian. 
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Terdapat satu subjek dalam penelitian ini yang terdiri dari anak 

tunarungu yang diberi inisial (Ns) yang sedang menempuh pendidikan 

dikelas lima SDN 26 Mangkaca kabupaten Pangkep.  

Paparan dalam dimensi penelitian ini adalah mendeskripsikan setiap 

indikator sesuai dengan Indikator pemahaman konsep matematika oleh 

Sari (2017), Mengenai pemahaman konsep matematis. Peneliti memilih 

indikator-indikator pemahaman konsep matematika ini karena indikator ini 

memuat secara umum tingkat pendidikan. Dari tujuh indikator ini peneliti 

akan melihat sejauh mana pemahaman konsep bangun ruang anak 

tunarungu yang mengikuti pembelajaran ditengah anak yang normal. 

Indikator pemahaman konsep yaitu : (1) Menyatakan ulang sebuah 

konsep,(2) Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu 

sesuai dengan konsepnya, (3) Memberikan contoh dan bukan contoh dari 

suatu konsep (4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis, (5) Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu 

konsep, (6) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau 

operasi tertentu, (7) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan 

masalah. Adapun paparan dimensi dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menyatakan ulang sebuah konsep  

Hasil observasi untuk indikator pemahaman subjek Ns dalam 

menyatakan ulang sebuah konsep bangun ruang, ditinjau dari keaktifannya 

dalam pembelajaran ketika menjelaskan kembali konsep materi yang 
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dipelajari. Ketika proses pembelajaran berlangsung, guru memberikan 

pertanyaan kepada seluruh murid secara langsung dengan lisan, subjek Ns 

terlihat hanya memandang teman-temannya yang lain dalam menanggapi 

pertanyaan guru, dikarenakan keterbatasannya yang tidak dapat berbicara 

dengan baik. Selain itu, yang menarik dari yang peneliti perhatikan subjek 

Ns ini aktif dalam mencatat jawaban-jawaban yang diberikan oleh 

temannya. Walaupun subjek Ns tidak mampu memberikan tanggapanya 

ketika guru memberikan pertanyaan secara lisan, akan tetapi subjek Ns 

terlihat fokus ketika mendengarkan penjelasan guru mengenai materi 

bangun ruang terkait kubus dan balok. Adapun subjek Ns menggunakan 

alat bantu dengar untuk membantunya mendengar materi bangun ruang 

mengenai kubus dan balok yang dijelaskan guru.  

Ketika proses tanya jawab, guru meminta murid-muridnya untuk 

menuliskan jawabannya secara langsung di papan tulis. Subjek Ns 

menjawab soal menentukan volume bangun ruang kubus dengan tepat dan 

menggambarkan kubus dengan rapi. Subjek Ns termaksud aktif dalam 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan oleh guru di papan tulis, 

akan tetapi ketika pertanyaan yang langsung dilisankan oleh guru 

termaksud sulit untuk dia jawab karena keterbatasanya dalam 

mengungkapkan kata. Adapun gambar subjek Ns ketika menjawab 

pertanyaan-pertanyaan guru di depan kelas sebagai berikut: 
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Subjek Ns terlihat mampu menyatakan ulang sebuah konsep dalam 

menggambarkan bangun ruang balok dan kubus yang diperintahkan oleh 

guru kelasnya. Subjek Ns terlihat dapat membedakan antara gambar 

bangun ruang balok maupun bangun ruang kubus dengan baik dan 

menuliskan rumus volume kubus tapi tidak menuliskan rumus dari volume 

balok. Temuan pada hasil observasi ini diperkuat dengan pernyataan 

subjek Ns pada saat wawancara. Berikut kutipan wawancara dengan subjek 

Ns pada gambar 4.2  : 

 
 

 

 

  Gambar 4.2 : pernyataan Ns Menyatakan ulang sebuah konsep  

Subjek Ns antusias dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

peneliti sampaikan, subjek Ns menjawab menggunakan bahasa isyarat dan 

diterjemahkan oleh As sebagai penerjemah. Subjek Ns mengetahui dan 

dapat mengungkapkan konsep yang dipahaminya mengenai bangun ruang 

balok dan kubus, subjek Ns menggunakan jari-jarinya membentuk sebuah 

Gambar 4.1 Subjek Ns menjawab Pertanyaan di Papan Tulis 

 

P : Apa saja jenis bangun ruang yang ananda ketahui? 
Ns : Kubus dan balok yang baru dipelajari di kelas. 
P : Apa ananda tahu perbedaan kubus dan balok? 
Ns : Kalau kubus sama panjang semua sisinya, beda 

dengan balok, kalau balok itu ada sisinya yang lebih 
panjang. 

 



 
47 

 

 

persegi empat yang sama Panjang. Subjek Ns menunjuk benda yang 

berbentuk kubus yang kebetulan ada diruang kelas lima. Subjek Ns 

merenggangkan tanganya Ketika peneliti bertanya mengenai balok, disini 

peneliti sedikit memahami bahwa Subjek Ns memberikan tanggapan 

mengenai sifat yang dimiliki balok.  

Subjek Ns membedakan bentuk kubus dan balok dengan 

menggambarkan di papan tulis yang ada di kelas, subjek Ns 

menggambarkan bentuk sisi bangun ruang kubus dan balok yang memiliki 

perbedaan panjang pada sisi yang berhadapan. Subjek Ns terlihat antusias 

dan mampu menyatakan ulang konsep materi yang dipelajarinya mengenai 

bentuk bangun ruang kubus dan balok dengan cara menggambarkan 

secara langsung dipapan tulis maupun dibuku tulisnya. Adapun pernyataan 

yang diungkapkan oleh Ibu IM sebagai wali kelas V, bahwa subjek Ns 

termasuk mampu dalam memahami konsep bangun ruang yang meliputi 

kubus dan balok. Adapun pernyataan ibu IM sebagai berikut: 

“Nisa kalau belajar matematika dikelas memang nda bisa bertanya 
langsung ka, karena nda bisa bicara dengan jelas. Tapi kalau disuruh ki 
maju kerja soal dipapan tulis nakerja ji itu. Bagusnya juga itu anak 
memang, tidak pernah itu malu-malu walaupun nda natau bicara”. 
 

Berdasarkan pernyataan ibu IM, hasil wawancara serta observasi 

yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa subjek Ns mampu 

menyatakan ulang konsep materi bangun ruang kubus dan balok yang 

dipelajarinya di kelas dengan cara menggambarkan atau menuliskannya. 

Oleh karena itu peneliti menarik kesimpulan bahwa subjek Ns mampu 
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menyatakan ulang sebuah konsep bangun ruang kubus dan balok 

walaupun dalam keterbatasan berbicara dan mendengarkan dengan cara 

mendemonstrasikan pendapat serta jawabannya melalui tulisan. 

2. Mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-sifatnya 

Hasil observasi untuk indikator mengklasifikasikan objek 

berdasarkan sifat-sifatnya, ditinjau dari cara subjek Ns mengklasifikasi 

bangun ruang kubus dan balok berdasarkan sifat-sifatnya. Subjek Ns 

belajar dikelas bersama dengan teman-temannya yang lain subjek Ns 

duduk dibangku depan dan terlihat fokus dalam memerhatikan setiap kata 

yang diungkapakan oleh ibu IM dan memperhatikan secara seksama apa 

yang dituliskan Ibu IM dipapan tulis setelah itu subjek Ns tidak lupa 

menuliskan apa yang ia lihat dipapan tulis ke buku catatanya. Tulisanya 

cukup rapi dan rinci dalam menuliskan materi bangun ruang kubus dan 

balok yang meliputi sifat-sifatnya. Adapun gambar catatan sifat-sifat kubus 

dan balok oleh subjek Ns sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

 

Gambar 4.3 Catatan Materi sifat-sifat bangun ruang Subjek Ns 
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Subjek Ns menuliskan materi mengenai sifat-sifat bangun ruang 

kubus maupun balok demi mempermudahkannya menuliskan kembali dan 

membaca materi yang sementara dipelajari. Subjek Ns memperhatikan 

penjelasan yang diberikan oleh ibu guru dengan baik, tapi karena subjek Ns 

tidak dapat berbicara dengan baik, sehingga hanya menangkap materi yang 

dituliskan dipapan tulis. Ibu guru ketika proses pembelajaran sesekali 

memberikan pertanyaan secara lisan untuk mengetahui muridnya mampu 

memahami bangun ruang dari sifat-sifatnya. 

Subjek Ns cenderung terlihat ingin sekali menjawab pertanyaan Ibu 

guru mengenai sifat-sifat kubus dan balok, akan tetapi karena 

keterbatasannya dia hanya bisa bersuara aaaa aaa aaa aaa. Selain temuan 

pada hasil observasi, adapun wawancara dilakukan untuk mengetahui 

subjek Ns mampu memahami bangun ruang dari sifat-sifatnya. Berikut 

kutipan wawancara dengan subjek Ns pada gambar 4.4: 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 4.4. pernyataan Ns Mengklasifikasikan objek berdasarkan                                    
sifat-sifatnya 
 

P : Apa ananda mengetahui sifat kubus? 
Ns : Kalau kubus itu yang diingat memiliki sisi berbentuk 

kotak-kotak yang sama panjang dengan enam sisi.  
P : Apa ananda mengetahui sifat balok? 
Ns : Kalau balok sama sisinya ada enam juga, tetapi 

panjangnya beda, lebih lpanjang kalau balok. 
P : Kalau rusuk dua belas sama panjang, itu termaksud 

sifat kubus atau balok? 
Ns : Kubus, karena sama panjang. 
P : Kalau balok rusuknya berapa?  
Ns: dua belas juga tapi sisinya lebih panjang balok. 
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Wawancara tersebut dijawab dengan antusias oleh subjek Ns 

dengan memperlihatkan jari-jarinya sebagai jawaban yang diberikan, saat 

ditanya berapa sisi kubus ia mengangkat enam jari tangannya. Berdasarkan 

hasil wawancara tersebut, subjek Ns mampu mengenali bangun ruang 

kubus melalui sifatnya yang memiliki sisi yang sama panjang, begitu juga 

untuk banyak rusuknya yang sama panjang. Selain itu juga, subjek Ns 

mampu mengenali bangun ruang balok melalui sifatnya yang memiliki sisi 

yang berhadapan sama panjang. Subjek Ns dalam mengenali kedua bentuk 

bangun ruang tersebut dengan memahami bahwa kubus memiliki sisi yang 

sama panjang dan balok memiliki sisi yang saling berhadapn saja yang 

sama panjang. Oleh karena itu peneliti menarik kesimpulan bahwa subjek 

Ns mampu mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-sifatnya di 

karenakan subjek Ns mampu mengklasifikasi bangun ruang kubus dan 

balok berdasarkan sifat-sifatnya.  

3. Memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep  

Hasil observasi untuk indikator memberikan contoh dan bukan 

contoh dari suatu konsep, ditinjau dari cara subjek Ns menunjukkan contoh 

bentuk bangun ruang kubus maupun balok dan yang bukan contohnya. 

Ketika proses belajar beberapa pertanyaan sering dilontarkan oleh ibu guru 

untuk mengetahui pemahaman yang di kuasai oleh murid dari apa yang 

telah dijelaskanya. Adapun Ibu guru menunjuk lemari kelas dan 

menanyakan kepada murid-muridnya bahwa lemari tersebut berbentuk 
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balok atau kubus, serentak murid-muridnya menjawab balok. Ketika guru 

menunjuk awan dan menanyakan kepada murid-muridnya bahwa awan 

termaksud balok atau kubus, murid-muridnya terdiam dan terlihat bingung 

apa awan berbentuk balok atau kubus karena bentuknya tidak menyerupai 

kedua bangun ruang tersebut. Kemudian guru menjelaskan bahwa awan 

bukan merupakan bangun ruang karena awan memiliki bentuk yang tak 

beraturan. 

Selanjutnya Ibu guru meminta murid-muridnya untuk menunjuk 

contoh balok dan kubus yang ada disekeliling kelas ataupun dilingkungan 

sekolah, subjek Ns ini terlihat bersemangat bersama teman-teman yang lain 

menunjukkan benda-benda seperti lemari, box makananya yang berbentuk 

balok, kotak tissue yang ada di meja ibu guru, dengan menunjuk benda 

benda tersebut sambil bersuara yang kurang jelas “ia bu” menunjukkan dus 

yang sudah dibentuk serupa dengan kubus. Akan tetapi, ketika guru 

meminta murid-muridnya untuk menunjuk yang bukan contoh balok dan 

kubus yang ada disekeliling kelas ataupun dilingkungan sekolah, bukan 

hanya subjek Ns yang terlihat kebingungan melainkan semua murid tidak 

mampu memberikan contoh benda yang bukan merupakan bangun ruang. 

Hasil observasi tersebut diperkuat dari wawancara dengan subjek yaitu 

pada gambar 4.5:  
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gambar 4.5 : pernyataan Ns mengenai Memberikan contoh 

 
Wawancara tersebut menjelaskan bahwa subjek Ns paham 

bagaimana bentuk kubus dan mengetahui contoh kubus yang ada 

disekitarnya. Untuk bentuk bangun ruang balok, subjek Ns menunjukkan 

benda yang ada dikelasnya sesuai dengan wawancara berikut gambar 4.6: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6: pernyataan Ns mengenai contoh dari suatu konsep 

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas, menunjukkan bahwa 

subjek Ns mampu memberikan contoh kubus dan balok yang terdapat 

disekitar kelas. Berikutnya hasil wawancara mengenai memberikan contoh 

yang bukan termaksud bangun ruang sebagai berikut pada gambar 4.7 : 

 

 

 

 Gambar 4.7 : pernyataan Ns mengenai bukan contoh dari suatu konsep 
 

P : Apakah ananda tahu bentuk dadu? Apakah dadu 
termasuk balok atau kubus? 

Ns : Kubus 
P : Kenapa kubus, alasanya apa? 
Ns: Karena berbentuk kotak yang sama panjang semuanya. 
P : Pernah melihat bentuk benda yang sama berbentuk 
kubus? 
Ns: Ada saya punya rubik. 

 

P : Apakah lemari itu berbentuk balok atau kubus? 
(Menunjuk lemari kelas) 

Ns : Balok 
P : Kenapa balok? 
Ns: Karena ada sisinya yang panjang dan pendek. 
P : Pernah melihat bentuk benda yang sama berbentuk 
balok? 
Ns: Dos air gelas. 
 

 

P : Apakah pohon termasuk bangun ruang kubus? 
Ns : (Terdiam beberapa saat) Tidak tau bu. 
P : Menurut ananda selain awan, benda apa lagi yang 

bukan merupakan bangun ruang? 
Ns : (Terlihat bingung dan tidak menjawab). 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut, subjek Ns dapat 

memberikan contoh bangun ruang yang berada di sekitar kelas seperti 

lemari, rubrik, kardus, dan kotak tisu. Akan tetapi subjek Ns belum mampu 

memberikan contoh benda yang bukan merupakan bangun ruang 

disekitarnya. Oleh karena itu peneliti menarik kesimpulan bahwa subjek Ns 

belum maksimal pada indikator dalam memberikan contoh dan bukan 

contoh dari suatu konsep. 

4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis  

Hasil observasi untuk indikator menyajikan konsep dalam berbagai 

bentuk representasi matematis, ditinjau dari cara subjek Ns membuat 

gambar jaring-jaring bangun ruang kubus maupun balok. Subjek Ns dalam 

proses belajar jaring-jaring kubus dan balok terlihat aktif menggambarkan 

apa yang digambar oleh ibu guru didepan papan tulis, ibu guru 

menggambar jaring-jaring kubus dan balok setelah itu menjelaskan sedikit 

materi dari jaring-jaring, Ibu guru tidak menggunakan media apapun dalam 

menjelaskan jaring-jaring kubus dan balok. Adapun subjek Ns dapat 

menyajikan jaring-jaring kubus dan balok. Karena ketika peneliti 

memberikan kertas dan meminta Subjek Ns untuk menggambarkannya 

kembali, ia mampu menyajikan kedua jaring-jaring bangun datar kubus 

maupun balok. Berikut gambar jaring-jaring yang disajikan subjek Ns 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.8 Gambar Subjek Ns Jaring-jaring Kubus Balok 
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Ketika saat belajar, subjek Ns ini begitu serius dan fokus dalam 

menerima pembelajaran. Subjek Ns memperhatikan dengan baik ibu guru 

menggambarkan jaring-jaring bangun ruang balok dan kubus dipapan tulis, 

mendengarkan penjelasan ibu gurunya, setelah itu mencatat kembali materi 

yang ada dipapan tulis ke buku catatanya. Adapun hasil wawancara subjek 

Ns terkait menyajikan jaring-jaring bangun ruang kubus maupun balok 

dalam bentuk gambar sebagai bentuk representasi matematis sebagai 

berikut pada gambar 4.9: 

 

 

 

Gambar 4.9 : prernyataan Ns. Menyajikan konsep dalam berbagai 
bentuk representasi matematis 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut 

menunjukkan bahwa Ns mampu menggambarkan jaring-jaring kubus dan 

balok berdasarkan pemahamannya mengenai sisi bangun ruang tersebut 

yang berjumlah enam dengan sisi yang berhadapan sama panjang. Oleh 

karena itu peneliti menarik kesimpulan bahwa subjek Ns mampu 

menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. 

P : Ananda bisa buat jaring-jaring kubus atau balok 
tersebut, bagaimana ananda tahu bentuk jaring-
jaring kubus dan balok seperti itu gambarnya? 

Ns : Ingatka yang di gambar bu guru. Sisinya ada 
enam juga seperti kardus air. 
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5. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep  

Hasil observasi untuk indikator mengembangkan syarat perlu dan 

syarat cukup suatu konsep, ditinjau dari cara subjek Ns memahami syarat-

syarat yang harus ada jika benda tersebut bisa dinyatakan balok atau kubus 

adalah dengan memenuhi sifat-sifat bangun ruang yang telah ditentukan. 

Guru menjelaskan dan menuliskan materi dipapan tulis dan disalin oleh 

murid- murid masing-masing dibuku tulisnya begitu pula yang dilakukan 

oleh subjek Ns. Proses belajar berjalan lancar, anak yang tidak dapat 

berbicara dan hanya dapat mendengar seadanya ini berusaha untuk 

mencerna dan memahami apa yang dijelaskan dan dituliskan oleh ibu 

gurunya dipapan tulis yaitu materi bangun ruang kubus dan balok. Sesekali 

anak ini mencoba bersuara tapi karena keterbatasanya setiap ibu gurunya 

bertanya anak ini hanya bisa mengatakan “aaaa aaaa aaa”. Berbeda 

dengan saat ibu guru menyeruh untuk menunjukkan rusuk dari gambar 

balok, anak tersebut dengan sigap maju kedepan dan menunjukkan rusuk 

balok dengan jawabanya tepat. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara 

Bersama Ns yaitu pada gambar 4.10: 

 
 
 
 

 

 

Gambar 4.10 : pernyataan Ns. Mengembangkan syarat perlu dan 
syarat cukup suatu konsep 

P : Berapa banyak rusuk yang diperlukan untuk 
membentuk sebuah kubus dan balok? 

Ns : Dua belas rusuknya 
P : Jika delapan rusuk yang dimiliki, apakah bisa 

membentuk sebuah kubus atau balok? 
Ns : Tidak bisa kayanya, yang saya tahu duabelas 

rusuknya balok dan kubus. 
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Subjek Ns memahami rusuk dari balok dan kubus dan memberikan 

tanggapannya sesuai dengan apa yang subjek Ns ketahui dari yang telah 

subjek Ns pelajari dikelas. Selain sifat dari segi rusuk, subjek Ns juga 

memahami sifat dari sisi suatu bangun ruang seperti kubus dan balok. 

Subjek Ns mengangkat tangannya dan mengacungkan jemarinya 

menjawab pertanyaan yang diberikan sambil mengeluarkan suara 

berusaha menjawab dengan suara yang jelas namun itu tak terjadi karena 

anak ini terbatas dalam hal tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang dilakukan oleh 

peneliti menunjukkan bahwa subjek Ns mampu mendefenisikan beberapa 

sifat-sifat bangun ruang kubus serta balok dari banyaknya rusuk untuk 

membentuk bangun ruang tersebut. Oleh karena itu peneliti menarik 

kesimpulan bahwa subjek Ns mampu mengembangkan syarat perlu dan 

syarat cukup suatu konsep. 

 

6. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu  

Hasil observasi untuk indikator menggunakan, memanfaatkan, dan 

memilih prosedur atau operasi tertentu, ditinjau dari cara subjek Ns 

menjawab soal-soal yang diberikan guru ketika proses pembelajaran yang 

berkaitan dengan mencari luas kubus maupun balok menggunakan 
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prosedur atau operasi dengan tepat. Observasi menunjukkan bahwa 

Proses belajar mengajar matematika konsep bangun ruang berjalan 

dengan lancar dan diikuti secara baik oleh Ns. Beberapa soal mengenai 

bangun ruang kubus dan balok dalam hal menyelesaikan mencari dan 

menentukan luas dan volume  yang diberikan oleh ibu guru dan satu 

persatu murid maju ke depan untuk mengerjakannya soal yang diberikan 

bermacam-macam yaitu mencari luas balok atau kubus, saat subek Ns 

tersebut mengerjakan soal yang diberikan, subjek Ns keliru dalam 

memahami rumus mencari luas balok dan kubus. Dari observasi itu peneliti 

memperkuat dengan memberikan pertanyaan kepada subjek Ns mengenai 

hal yang terjadi tersebut. Dengan jawaban yang diberikan oleh subjek Ns 

dalam wawancara sebagai berikut gambar 4.11: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.11: pernyataan Ns. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih 

prosedur atau operasi tertentu 
 

Mengerjakan soal adalah hal yang disukai oleh subjek Ns, apalagi 

kegiatan tersebut langsung dilaksanakan dipapan tulis, subjek Ns pasti 

akan sangat bersemangat maju kedepan. Tapi pemahamanya yang masih 

kurang terhadap konsep bangun ruang membuat jawaban yang diberikan 

masih kurang tepat atau menjawab pertanyaan yang lebih mudah. Subjek 

P : Berapa luas kubus, jika sisinya 2cm? 
Ns : Dua belas bu. 
P : Apa rumus mencari kubus? 
Ns : Enam kali sisi bu. 
P : Kalau semisal luas satu kubus 54cm, berapa panjang 
sisinya? 
Ns : (Terdiam tidak menjawab) 
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Ns belum memahami dengan baik mengenai rumus-rumus dalam 

menentukan luas, baik itu kubus atau balok. Subjek Ns hanya sekedar 

memahami bentuk bangun ruang kubus dan balok dari segi sifatnya yang 

meliputi sisi maupun rusuk. 

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang dilakukan oleh 

peneliti menunjukkan bahwa subjek Ns belum mampu dalam menentukan 

luas suatu bangun ruang kubus dikarenakan salah dalam memahami  

rumus menentukan luas kubus. Oleh karena itu peneliti menarik kesimpulan 

bahwa subjek Ns belum optimal dalam menggunakan, memanfaatkan, dan 

memilih prosedur untuk menyelasaikan persoalan mengenai luas bangun 

ruang. 

7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah  
 

Hasil observasi untuk indikator mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pemecahan masalah, ditinjau dari cara subjek Ns menjawab soal-

soal yang diberikan guru ketika proses pembelajaran yang berkaitan 

dengan soal cerita. Subjek Ns dalam menjawab soal cerita yang diberikan 

ibu IM, berkaitan dengan soal bangun ruang kubus satu nomor soal, bangun 

ruang balok dua nomor soal. Jawaban yang diberikan oleh Ns hanya 

menjawab langsung jawaban tanpa menuliskan apa yang diketahui, apa 

yang ditanyakan dan bagaimana proses penyelesaiannya. Hal ini diperkuat 

dari hasil wawancara yang dilakukan Bersama Ns yaitu gambar 4.12: 
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Gambar 4.12: Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan 
masalah 

 
Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa subjek Ns tidak 

mengerjakan soal yang diberikan oleh ibu guru karena tidak memahami 

soal mengenai bangun ruang kubus dan balok ia hanya menuliskan kembali 

soal yang ada. Berkaitan dengan soal cerita yang sukar dikerjakan 

dikarenakan subjek Ns belum memahami dengan baik rumus dalam 

menentukan volume bangun ruang tersebut. Subjek Ns akan lebih paham 

dan menjawab secara baik ketika diperhadapkan terhap soal gambar, 

ketika diberikan soal cerita Ns terlihat sukar dalam memahami bacaannya 

berbeda dengan soal gambar. 

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang dilakukan oleh 

peneliti menunjukkan bahwa subjek Ns belum mampu dalam menentukan 

volume balok yang dikaitkan dengan soal permasalahan. Oleh karena itu 

peneliti menarik kesimpulan bahwa subjek Ns belum optimal dalam 

mengaplikasikan konsep yang berkaitan dengan pemecahan masalah. 

 

C. PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, peneliti memaparkan profil 

pemahaman konsep pada masing-masing indikator sebagai berikut: 

P : Jika ananda punya akuarium kecil bentuk balok 
dengan panjang 10cm, lebar 5cm, tinggi 12cm. 
Berapa volume akuarium ananda kalau di isi penuh 
dengan air? 

Ns : (mencakar jawaban di kertas) Dua puluh tuju bu. 
P : Apa rumusnya menetukan volume balok? 

Ns : sepuluh tambah lima tambah dua belas. 
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1. Menyatakan ulang sebuah konsep  

Hasil wawancara serta observasi yang dilakukan oleh peneliti, 

menunjukkan bahwa subjek Ns mampu menyatakan ulang konsep 

materi bangun ruang kubus dan balok yang dipelajarinya di kelas 

dengan cara menggambarkan atau menuliskan apa yang diketahui 

subjek Ns. Ini dikarenakan keterbatasanya dalam mendengar serta 

mengungkapkan kata yang ingin di jelaskan. Subjek Ns meski terbatas 

dalam berbicara dan kesulitan dalam mendengar, subjek Ns mampu 

dalam memahami konsep materi kubus dan balok dengan 

mendemonstrasikan secara langsung dipapan tulis atau dibuku 

tulisnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa subjek Ns mampu 

menyatakan ulang konsep. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kholidah & Sujadi (2018) bahwa 

kemampuan murid dalam menyatakan ulang sebuah konsep tergolong 

mampu atau optimal. 

2. Mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-sifatnya 

Hasil wawancara serta observasi yang dilakukan oleh peneliti 

menunjukkan bahwa subjek Ns mampu mengenali bangun ruang 

melalui sifat-sifatnya yang meliputi bentuk sisi dan rusuk. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa subjek Ns mampu mengklasifikasikan objek 

berdasarkan sifat-sifatnya. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Yulianah et al. (2020) bahwa 
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kemampuan murid tergolong mampu dalam mengklasifikasikan objek 

berdasarkan sifat-sifatnya. 

3. Memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep  

Hasil wawancara serta observasi yang dilakukan oleh peneliti 

menunjukkan bahwa subjek Ns dapat memberikan contoh bangun 

ruang yang berada di sekitar kelas seperti lemari, rubrik, kardus, dan 

kotak tisu. Akan tetapi subjek Ns belum mampu memberikan contoh 

benda yang bukan merupakan bangun ruang disekitarnya. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa subjek Ns belum maksimal pada indikator dalam 

memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. Hasil dalam 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kholidah & 

Sujadi (2018) bahwa kemampuan murid tergolong mampu dalam 

memberikan contoh akan tetapi masih kesulitan untuk memberikan 

yang bukan termaksud contoh dari suatu konsep. 

4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis  

Hasil wawancara serta observasi yang dilakukan oleh peneliti 

menunjukkan bahwa subjek Ns mampu menggambarkan jaring-jaring 

kubus dan balok berdasarkan pemahamannya mengenai sisi bangun 

ruang tersebut yang berjumlah enam sisi. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa subjek Ns mampu menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematis. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Yulianah et al. (2020) bahwa 
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kemampuan murid tergolong mampu dalam menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi matematis. 

5. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep   

Hasil wawancara serta observasi yang dilakukan oleh peneliti 

menunjukkan bahwa subjek Ns mampu mendefenisikan beberapa sifat-

sifat bangun ruang kubus serta balok dari banyaknya rusuk untuk 

membentuk bangun ruang tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

subjek Ns mampu mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup 

suatu konsep. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Fajar et al. (2019) bahwa kemampuan murid tergolong 

mampu dalam mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu 

konsep. 

6. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu  

Hasil wawancara serta observasi yang dilakukan oleh peneliti 

menunjukkan bahwa subjek Ns belum mampu dalam menentukan luas 

suatu bangun ruang kubus dikarenakan salah dalam memahami  rumus 

menentukan luas kubus. Hal tersebut menunjukkan bahwa subjek Ns 

belum optimal dalam menggunakan, memanfaatkan, dan memilih 

prosedur untuk menyelasaikan persoalan mengenai luas bangun 

ruang. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Zahra (2019) bahwa murid tergolong belum mampu atau 
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belum optimal dalam menggunakan, memanfaatkan, dan memilih 

prosedur dalam menyelesaikan operasi tertentu, terdapat miskonsepsi 

pada tahap membaca, memahamim, transportasi, keterampilan, dan 

kesimpulan. 

7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah  

Hasil wawancara serta observasi yang dilakukan oleh peneliti 

menunjukkan bahwa subjek Ns belum mampu dalam menentukan 

volume balok yang dikaitkan dengan soal permasalahan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa subjek Ns belum optimal dalam mengaplikasikan 

konsep yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Hasil dalam 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Komariyah 

et al. (2018) bahwa murid tergolong belum mampu atau belum optimal 

dalam mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat 

disimpulkan secara sederhana bahwa pemahaman konsep murid 

tunarungu di SDN 26 Mangkaca Kabupaten Pangkep mampu menyatakan 

ulang konsep, mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-sifatnya, 

menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, 

mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. Kemudian 

pemahaman konsep murid tunarungu tersebut mampu memberikan contoh 

suatu konsep, namun tidak untuk contoh yang bukan dari suatu konsep. 

Selanjutnya pemahaman konsep murid tunarungu tersebut belum mampu 

menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.  

B. SARAN 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Guru perlu lebih berupaya dalam memfasilitasi pembelajaran yang dapat 

membantu siswa tunarungu dalam menanamkan konsep bangun ruang 

dengan memvisualisasikan materi pembelajaran; dan 



 
65 

 

 

2. Kepala sekolah juga perlu berperan dalam memfasilitasi berbagai media 

pembelajaran sekolah yang dapat membantu guru dalam menanamkan 

konsep pembelajaran bagi murid tunarungu di sekolah terkait. 

3. Peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian agar lebih 

menganalisis materi matematika yang lain mengenai pemahaman anak 

tunarungu, baik tunarungu maupun anak berkebutuhan khusus jenis 

yang lain. 
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2. INSTRUMENT PENELITIAN  

PEDOMAN WAWANCARA 
PROFIL KEMAMPUAN MEMAHAMI KONSEP ANAK TUNARUNGU 

Nama siswa Tunarungu : Nurannisa 

Satuan Pendidikan/Kelas : SDN 26 Mangkaca/5 

Tempat : Mangkaca, kecamatan Segeri 

Hari/Tanggal : 20 Juni 2022 

Jam : 10.00-12.00 

No.  Indicator  Pertanyaan  Hasil Wawancara 

1.   
Menyatakan ulang 
sebuah konsep  
 

Apa saja jenis bangun 
ruang yang anda 
ketahui? 

 

2.   
Mengklasifikasikan 
objek-objek 
menurut sifat-sifat 
tertentu sesuai 
dengan 
konsepnya  
 

Apa ananda 
mengetahui sifat-sifat 
kubus dan balok? 

 

Apa ananda merasa 
sukar untuk memahami 
sifat-sifat kubus dan 
balok? 

 

3.  Memberikan 
contoh dan bukan 
contoh dari suatu 
konsep  
 

Apakah nanda tahu 
bentuk dadu? 
 

 

  Apakah nanda tahu 
bentuk lemari? 

  

Apakah pohon 
termasuk bangun ruang 
kubus? 
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Pangkep,    Mei 2022 
Pewawancara 

 

 

 

Wanda Rezki Anugrah 

 
 
 
 

4.  Menyajikan 
konsep dalam 
berbagai bentuk 
representasi 
matematis  
 

Apakah ananda mampu 
membuat jaring-jaring 
balok dari kertas? 

 

  Apakah nanda mampu 
menyajikan gambar 
kubus dalam bentuk 
jaring-jaring? 

 

5.  Mengembangkan 
syarat perlu dan 
syarat cukup suatu 
konsep  
 

Berapa banyak rusuk 
yang diperlukan untuk 
membentuk sebuah 
kubus dan balok? 

 

6.  Menggunakan, 
memanfaatkan, 
dan memilih 
prosedur atau 
operasi tertentu  
 

Apakah nanda tahu 
rumus dalam 
menentukan volume 
dan luas kubus? 

  

Apakah nanda tahu 
rumus dalam 
menentukan volume 
dan luas balok ? 

 

7.  Mengaplikasikan 
konsep atau 
algoritma 
pemecahan 
masalah  
 

Apakah nanda mampu 
menyelesaikan soal 
cerita kehidupan sehari-
hari yang berkaitan 
dengan bangun ruang 
balok dan kubus? 
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LEMBAR VALIDASI 
PEDOMAN WAWANCARA 

PROFIL PKEMAMPUAN MEMAHAMI KONSEP BANGUN RUANG 
ANAK TUNARUNGU 

 

Petunjuk: 

A. Berilah tanda (√) dalam kolom penilaian yang sesuai berdasarkan 

pendapat validator. 

B. Keterangan: 

1. Berarti “Tidak Valid” 

2. Berarti “Kurang Valid” 

3. Berarti “Cukup Valid” 

4. Berarti “Valid” 

5. Berarti “Sangat Valid” 

 

No Aspek yang di Validasi 
Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 

Validasi Isi  

Pertanyaan sesuai dengan 
indikator pada tiap 
komponen pemahaman 
konsep. 

     

Maksud dari pertanyaan 
dirumuskan dengan 
singkat dan jelas. 

     

2 

Validasi Konstruksi 

Pertanyaan yang dibuat 
mampu menggali profil 
pemahaman konsep 
bangun ruang pada anak 
ABK tunarungu 

     

3 

Bahasan Pertanyaan 

Bahasa pertanyaan sesuai 
dengan kaidah Bahasa 
Indonesia. 

     

Kalimat pertanyaan yang 
dibuat tidak ambigu. 

     

Pertanyaan menggunakan 
bahasa sederhana dan 
mudah dipahami. 

     

 



 
80 

 

 

Kesimpulan: (Lingkari salah satu) 

1. Pedoman wawancara valid untuk digunakan 

2. Pedoman wawancara valid tapi harus direvisi sebelum digunakan 

3. Pedoman wawancara tidak valid dan harus direvisi sebelum 

digunakan 

 

 

 

 

Saran revisi: 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

................................................................................................. 

 

 

 

Makassar,     Mei 2022 

Validator 
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LEMBAR OBSERVASI 
PROFIL KEMAMPUAN MEMAHAMI KONSEP BANGUN RUANG ANAK 

TUNARUNGU 

Nama siswa tunarungu  yang diamati : Nurannisa 

Satuan Pendidikan/Kelas : SDN 26 Mangkaca/ V 

Mata Pelajaran : Matematika 

Pokok Bahasan : Bangun Ruang 

Tempat : Mangkaca, Kecamatan Segeri 

Hari/Tanggal : 15-20 Juni 2022 

Jam : 07.30-12.00 

 

A. Tujuan 

Lembar observasi pemahaman konsep ini digunakan untuk mencatat hasil 

pengamatan profil kemampuan memahami konsep bangun ruang pada 

anak berkebutuhan khusus (tunarungu) murid kelas V SDN 26 Mangkaca 

kabupaten Pangkep. 

B. Petunjuk 

Observer melakukan pengamatan terhadap profil kemampuan 

memahami konsep bangun ruang pada anak berkebutuhan khusus 

(tunarungu) murid kelas V SDN 26 dengan cara menuliskan deskripsi 

hasil pengamatan pada kolom yang disediakan. 
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No.  Indicator  Aspek yang diamati Hasil 

1.  Menyatakan 
ulang sebuah 
konsep  
 

Keaktifan murid 

dalam belajar bangun 

ruang 

 

 

Keaktifan murid 

menjawab 

pertanyaan bangun 

ruang 

 

. 

2.  Mengklasifikasika
n objek-objek 
menurut sifat-
sifat tertentu 
sesuai dengan 
konsepnya  

Mengamati 
kemampuan murid 
tunarungu 
memahami sifat-sifat 
bangun ruang kubus 
dan balok 

 

3.  Memberikan 
contoh dan 
bukan contoh 
dari suatu konsep  
 

Mengamati Keaktifan 

murid tunarungu 

menunjukkan benda-

benda yang termasuk 

bangun ruang kubus 

dan balok serta yang 

bukan termasuk 

bangun ruang. 

. 

4.  Menyajikan 
konsep dalam 
berbagai bentuk 
representasi 
matematis  
 

Mengamati anak 

tunarungu dalam 

proses belajar 

matematika materi 

jaring-jaring bangun 
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ruang kubus dan 

balok 

5.  Mengembangkan 
syarat perlu dan 
syarat cukup 
suatu konsep  
 

Mengamati 

kemampuan murid 

tunarungu 

memahami konsep 

bangun ruang kubus 

dan balok 

 

6.  Menggunakan, 
memanfaatkan, 
dan memilih 
prosedur atau 
operasi tertentu  
 

Mengamati cara 

murid mengerjakan 

soal volume bangun 

ruang kubus dan 

balok. 

 

7.  Mengaplikasikan 
konsep atau 
algoritma 
pemecahan 
masalah  
 

Kemampuan murid 

tunarungu 

menyelesaikan soal 

cerita bangun ruang 

yang berkaitan 

dengan bangun 

ruang kubus dan 

bangun ruang balok 

 

 

Catatan observer: 
 

Makassar,    Mei 2022 
Observer 

 
 
 

Wanda Rezki Anugrah 

105061105520 
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LEMBAR VALIDASI 

LEMBAR OBSERVASI 
TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (TPACK) 

 

Petunjuk: 

A. Berilah tanda (√) dalam kolom penilaian yang sesuai berdasarkan 

pendapat validator. 

B. Keterangan: 

1. Berarti “Tidak Valid” 

2. Berarti “Kurang Valid” 

3. Berarti “Cukup Valid” 

4. Berarti “Valid” 

5. Berarti “Sangat Valid” 

 

No Aspek yang di Validasi 
Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 

Validasi Isi  

Pernyataan sesuai dengan 
indikator pada tiap 
komponen pemahaman 
konsep 

     

Maksud dari pernyataan 
dirumuskan dengan 
singkat dan jelas. 

     

2 

Validasi Konstruksi 

Pernyataan yang dibuat 
mampu menggali profil 
pemamhaman bangun 
ruang anak tunarungu 

     

3 

Bahasan Pertanyaan 

Bahasa pernyataan sesuai 
dengan kaidah Bahasa 
Indonesia. 

     

Kalimat pernyataan yang 
dibuat tidak ambigu. 

     

Pernyataan menggunakan 
bahasa sederhana dan 
mudah dipahami. 

     

 
Kesimpulan: (Lingkari salah satu) 
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1. Lembar observasi valid untuk digunakan 

2. Lembar observasi valid tapi harus direvisi sebelum digunakan 

3. Lembar observasi tidak valid dan harus direvisi sebelum digunakan 

Saran revisi: 

 

 

Makassar,     Mei 2022 

Validator 

 

............. 
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DOKUMENTASI 
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4. DOKUMENTASI 

1) Foto Observasi  
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2) FOTO WAWANCARA  
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HASIL WAWANCARA 
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LEMBAR HASIL WAWANCARA 
PROFIL KEMAMPUAN MEMAHAMI KONSEP ANAK TUNARUNGU 

Nama siswa Tunarungu : Nurannisa 

Satuan Pendidikan/Kelas : SDN 26 Mangkaca/5 

Tempat : Mangkaca, kecamatan Segeri 

Hari/Tanggal : 20 Juni 2022 

Jam : 10.00-12.00 

No.  Indicator  Pertanyaan  Hasil Wawancara 

1.  Menyatakan ulang 
sebuah konsep  
 

Apa saja jenis 
bangun ruang 
yang anda 
ketahui? 

P: Apa saja jenis bangun 
ruang yang anda ketahui? 
Ns: kubus dan balok yang 
baru dipelajari di kelas. 
P: Apa ananda tahu 
perbedaan kubus dan 
balok? 
Ns: kalau kubus sama 
panjang semua sisinya, 
beda dengan balok, kalau 
balok itu ada sisinya yang 
lebih panjang. 

2.  Mengklasifikasikan 
objek-objek 
menurut sifat-sifat 
tertentu sesuai 
dengan 
konsepnya  
 

Apa ananda 
mengetahui 
sifat-sifat 
kubus dan 
balok? 

P:Apa ananda mengetahui 
sifat-sifat kubus dan balok? 
Ns: tidak terlalu ingat sifat-
sifatnya, kalau kubus itu 
yang diingat memiliki sisi 
berbentuk kotak-kotak yang 
sama panjang dengan 
empat sisi. Kalau balok 
sama sisinya ada enam 
juga, tetapi panjangnya 
berbeda, lebih lebar kalau 
balok. 
P: Kalau rusuk dua belas, itu 
termaksud sifat kubus atau 
balok? 
Ns: mungkin balok. 
P: kalau kubus? Apa 
memang rusuknya bukan 
dua belas? 
Ns: kurang tau saya, 
bingung juga balok atau 
kubus. 
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Apa ananda 
merasa sukar 
untuk 
memahami 
sifat-sifat 
kubus dan 
balok? 

P: Apa ananda merasa 
sukar untuk memahami 
sifat-sifat kubus dan balok? 
Ns: iya, kadang susah untuk 
memahami sifat-sifatnya, 
karena banyak sifatnya tidak 
di hafal. 

3.  Memberikan 
contoh dan bukan 
contoh dari suatu 
konsep  
 

Apakah nanda 
tahu bentuk 
dadu? 
 

P : Apakah nanda tahu 
bentuk dadu? 
Ns : iya. 
P : apakah dadu termasuk 
balok atau kubus? 
Ns: kubus. 
P : kenapa kubus, alasanya 
apa? 
Ns: karena berbentuk kotak 
yang sama panjang 
semuanya. 
P : pernah melihat bentuk 
benda yang sama berbentuk 
kubus? 
Ns : ada saya punya rubik. 

  Apakah nanda 
tahu bentuk 
lemari? 

P : Apakah nanda tahu 
bentuk lemari? 
Ns : iya itu lemari (siswa 
menunjuk lemari kelas) 
P : Apakah lemari itu 
berbentuk balok atau 
kubus? 
Ns: Balok 
P : kenapa balok? 
Ns : karena ada sisinya yang 
panjang dan pendek . 
P : pernah melihat bentuk 
benda yang sama berbentuk 
balok? 
Ns. : Dos air gelas  

Apakah pohon 
termasuk 
bangun ruang 
kubus? 

P : Apakah pohon termasuk 
bangun ruang kubus? 
Ns : tidak tau bu. 
P : kalau batu kerikil 
termasuk tidak? 
Ns : tidak tau bu,tapi 
kayanya bukan bu karena 
saya tidak tahu yang mana 
sisinya. 
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4.  Menyajikan 
konsep dalam 
berbagai bentuk 
representasi 
matematis  
 

Apakah 
ananda 
mampu 
membuat 
jaring-jaring 
balok dari 
kertas? 

P : Apakah ananda mampu 
membuat jaring-jaring balok 
dari kertas? 
Ns : Tidak pernahka buat 
dari kertas. 
P : terus belajar jarring-jaring 
bangun ruang balok 
menggunakan apa? 
Ns : disuruh mencatat dan 
menggambar jaring-jaring 
yang ada dibuku. 

  Apakah nanda 
mampu 
menyajikan 
gambar kubus 
dalam bentuk 
jaring-jaring? 

P :  Apakah nanda mampu 
menyajikan gambar kubus 
dalam bentuk jaring-jaring? 
Ns: sama ji ibu dengan 
balok. 

5.  Mengembangkan 
syarat perlu dan 
syarat cukup suatu 
konsep  
 

Berapa 
banyak rusuk 
yang 
diperlukan 
untuk 
membentuk 
sebuah kubus 
dan balok? 

P: Berapa banyak rusuk 
yang diperlukan untuk 
membentuk sebuah kubus 
dan balok? 
Ns: Dua belas rusuknya 
P : jika delapan rusuk yang 
dimiliki, apakah bisa 
membentuk sebuah kubus 
atau balok? 
Ns : tidak bisa kayanya, 
yang saya tahu duabelas 
rusuknya balok dan kubus. 

6.  Menggunakan, 
memanfaatkan, 
dan memilih 
prosedur atau 
operasi tertentu  
 

Apakah nanda 
tahu rumus 
dalam 
menentukan 
volume dan 
luas kubus? 

P :  Apakah nanda tahu 
rumus dalam menentukan 
volume dan luas kubus? 
Ns : iye, kayaknya itu sisi 
kali sisi kali sisi 
P : itu rumus mencari 
Volume atau Luas? 
Ns : volume 
P : kalau rumus mencari 
luasnya apa? 
Ns : lupaka.  

Apakah nanda 
tahu rumus 
dalam 
menentukan 
volume dan 
luas balok ? 

P :  Apakah nanda tahu 
rumus dalam menentukan 
volume dan luas balok? 
Ns : iyye ibu, Itu tadi, sisi kali 
sisi kali sisi 
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Pangkep,    Mei 
2022 

Pewawancara 

 

 

 

Wanda Rezki Anugrah 

 

 

P : hehehe bukan nak, itu 
tadi rumus mencari volume 
kubus. 
Ns : hehhehehhe 

7.  Mengaplikasikan 
konsep atau 
algoritma 
pemecahan 
masalah  
 

Apakah nanda 
mampu 
menyelesaikan 
soal cerita 
kehidupan 
sehari-hari 
yang berkaitan 
dengan 
bangun ruang 
balok dan 
kubus? 

P : Apakah nanda mampu 
menyelesaikan soal cerita 
kehidupan sehari-hari yang 
berkaitan dengan bangun 
ruang balok dan kubus? 
Ns : masih belum bisa 
mengerjakan. 
P : kenapa ananda masih 
sukar menyelesaikan soal 
cerita  kehidupan sehari-hari 
yang berkaitan dengan 
bangun ruang balok dan 
kubus? 
Ns : Tidak mengerti soalnya. 
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HASIL OBSERVASI 
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LEMBAR HASIL OBSERVASI 
PROFIL KEMAMPUAN MEMAHAMI KONSEP BANGUN RUANG ANAK 

TUNARUNGU 

Nama siswa tunarungu  yang diamati : Nurannisa 

Satuan Pendidikan/Kelas : SDN 26 Mangkaca/ V 

Mata Pelajaran : Matematika 

Pokok Bahasan : Bangun Ruang 

Tempat : Mangkaca, Kecamatan Segeri 

Hari/Tanggal : 15-20 Juni 2022 

Jam : 07.30-12.00 

 

C. Tujuan 

Lembar observasi pemahaman konsep ini digunakan untuk mencatat hasil 

pengamatan profil kemampuan memahami konsep bangun ruang pada 

anak berkebutuhan khusus (tunarungu) murid kelas V SDN 26 Mangkaca 

kabupaten Pangkep. 

D. Petunjuk 

Observer melakukan pengamatan terhadap profil kemampuan 

memahami konsep bangun ruang pada anak berkebutuhan khusus 

(tunarungu) murid kelas V SDN 26 dengan cara menuliskan deskripsi 

hasil pengamatan pada kolom yang disediakan. 
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No.  Indicator  Aspek yang 

diamati 

Hasil 

1 Menyatakan 
ulang sebuah 
konsep  
 

Keaktifan murid 

dalam belajar 

bangun ruang 

 

Siswa tunarungu terlihat 

kurang aktif dalam 

pembelajaran, akan tetapi 

siswa terlihat fokus ketika 

guru menjelaskan mengenai 

materi bangun ruang terkait 

kubus dan balok. Siswa 

tunarungu menggunakan 

alat bantu dengar untuk 

membantunya mendengar 

materi yang dijelaskan guru. 

Keaktifan murid 

menjawab 

pertanyaan 

bangun ruang 

 

Siswa termaksud aktif dalam 

menjawab pertanyaan -

pertanyaan yang dituliskan 

oleh guru di papan tulis, 

akan tetapi ketika 

pertanyaan yang langsung di 

lisankan oleh guru 

termaksud sulit untuk dia 

jawab. 

2 Mengklasifikasik
an objek-objek 
menurut sifat-
sifat tertentu 
sesuai dengan 
konsepnya  

Mengamati 
kemampuan 
murid tunarungu 
memahami 
sifat-sifat 
bangun ruang 
kubus dan balok 

Sesuai hasil pengamatan 

dalam mengamati murid 

tunarungu yang belajar 

matematika dikelas V yang 

di ajarkan oleh ibu IM selaku 

guru kelas V, murid 

tunarungu tidak terlalu 

memahami sifat-sifat 
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bangun ruang kubus dan 

balok yang diajarkan oleh 

ibu IM. Siswa tersebut 

memperhatikan penjelasan 

yang diberikan oleh ibu guru 

dengan baik, tapi karena 

anak ini tidak dapat 

berbicara, sehingga hanya 

menangkap apa yang 

dituliskan dipapan tulis oleh 

ibu guru. untuk   

mengungkapkan apa yang 

belum difahami anak 

tersebut cenderung tidak 

mengungkapkannya.  

3 Memberikan 
contoh dan 
bukan contoh 
dari suatu 
konsep  
 

Mengamati 

Keaktifan murid 

tunarungu 

menunjukkan 

benda-benda 

yang termasuk 

bangun ruang 

kubus dan balok 

serta yang 

bukan termasuk 

bangun ruang. 

Untuk keaktifan murid 

tunarungu aat ibu IM 

meminta contoh balok dan 

kubus yang ada disekeliling 

kelas ataupun dilingkungan 

sekolah, siswa ini terlihat 

bersemangat menunjukkan 

benda-benda seperti lemari, 

box makananya yang 

berbentuk balok, kotak 

tissue yang ada di meja ibu 

guru, menunjukkan dus yang 

sudah dibentuk serupa 

dengan kubus. 
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4 Menyajikan 
konsep dalam 
berbagai bentuk 
representasi 
matematis  
 

Mengamati 

anak tunarungu 

dalam proses 

belajar 

matematika 

materi jaring-

jaring bangun 

ruang kubus 

dan balok 

Disaat belajar anak 

tunarungu ini begitu serius 

dalam menerima 

pembelajaran, 

memperhatikan dengan baik 

ibu guru menggambarkan 

jarring-jaring bangun ruang 

balok dan kubus dipapan 

tulis, mendengarkan 

penjelasan ibu gurunya, 

setelah itu mencatat kembali 

apa yang ada dipapan tulis 

ke buku catatanya. 

5 Mengembangka
n syarat perlu 
dan syarat 
cukup suatu 
konsep  
 

Mengamati 

kemampuan 

murid tunarungu 

memahami 

konsep bangun 

ruang kubus dan 

balok 

Proses belajar berjalan 

lancar, anak yang tidak 

dapat berbicara dan hanya 

dapat mendengar seadanya 

ini berusaha untuk 

mencerna dan memahami 

apa yang dijelaskan dan 

dituliskan oleh ibu gurunya 

dipapan tulis. Sesekali anak 

ini mencoba bersuara tapi 

karena keterbatasanya 

setiap ibu gurunya bertanya 

anak ini hanya bisa 

mngatakan “aaaa aaaa aaa”. 

Berbeda dengan saat ibu 

guru menyeruh untuk 

menunjukkan rusuk dari 

gambar balok,anak tersebut 
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dengan sigap maju kedepan 

dan menunjukkan rusuk 

balok dan jawabanya tepat.  

6 Menggunakan, 
memanfaatkan, 
dan memilih 
prosedur atau 
operasi tertentu  
 

Mengamati cara 

murid 

mengerjakan 

soal volume 

bangun ruang 

kubus dan 

balok. 

Beberapa soal yang 

diberikan oleh ibu guru dan 

satu persatu murid maju ke 

depan untuk 

mengerjakannya, saat murid 

tunarungu tersebut 

mengerjakan soal yang 

diberikan, jawaban yang 

diberikan kurang tepat. 

7 Mengaplikasika
n konsep atau 
algoritma 
pemecahan 
masalah  
 

Kemampuan 

murid tunarungu 

menyelesaikan 

soal cerita 

bangun ruang 

yang berkaitan 

dengan bangun 

ruang kubus 

dan bangun 

ruang balok 

Soal cerita yang diberikan 

ibu IM, berkaitan dengan 

soal bangun ruang kubus 

satu nomor,bangun ruang 

balok dua nomor. Jawaban 

yang diberikan oleh ica 

kurang tepat dan ica hanya 

menjawab langsung tanpa 

menuliskan apa yang 

diketahui,apa yang 

ditanyakan dan bagaimana 

proses penyelesaiannya.  
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Catatan observer: 
 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.........................  

Makassar,    Mei 2022 
Observer 

 
 
 

Wanda Rezki Anugrah 

105061105520 
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CATATAN OBSERVASI 
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