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Abstrak 

 

Keterbatasan bahasa dan komunikasi pada siswa tunarungu menyebabkan 

siswa tunarungu seringkali dianggap memiliki intelegensi yang rendah dan 

kesulitan memahami konsep yang abstrak termasuk dalam pelajaran matematika. 

Siswa tunarungu kelas V di SLB Pelambuan Banjarmasin menunjukkan 

kemampuan yang masih rendah dalam menyelesaikan soal penjumlahan bilangan 

bulat, dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

penjumlahan bilangan bulat pada siswa tunarungu melalui penggunaan kartu kotif 

berbasis  power point. 

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuatitatif dengan jenis 

penelitian pra eksperimen quasi eksperimen dengan desain O1 O2 O3 O4 X 05 O6 

O7 O8. Subjek penelitian berjumlah satu orang siswa tunarungu kelas V SLB 

Pelambuan Banjarmasin. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan 

dokumentasi adapun analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan penjumlahan siswa 

tunarungu pada pre test masih rendah dengan nilai tertinggi 20, sedangkan pada 

post test terjadi peningkatan yang signifikan hal tersebut terbukti dengan nilai 

tertinggi yang dicapai oleh siswapada post test mencapai angka 70. Dengan 

dmeikian dapat disimpulkan bahwa medi kartu kotif berbasis animasi dapat 

meningkatkan kemampuan penjumlahan bilangan bulat siswa tunarungu kelas V 

di SLB Pelambuan Banjarmasin 

 

Kata kunci : penjumlahan bilangan bulat, kartu kotif, animasi power point, siswa 

tunarungu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak tunarungu merupakan salah satu anak berkebutuhan khusus. Anak 

tunarungu mengalami hambatan pendengaran baik sebagian mapun 

keseluruhan yang walaupun menggunakan alat bantu dengar tetap 

membutuhkan layanan pendidikan khusus. Anak tunarungu yang mengalami 

hambatan pendengaran berdampak langsung pada kemampuan bahasa dan 

komunikasi anak tunarungu. Kesulitan bahasa dan komunikasi anak tunarungu 

selanjutnya berpengaruh pada hampir semua aspek kehidupan anak tunarungu.  

Keterbatasan bahasa dan komunikasi pada anak tunarungu 

menyebabkan anak tunarungu seringkali dianggap memiliki integensi yang 

rendah, padahal pada dasarnya anak tunarungu tidak mengalami masalah pada 

intelegensi, namun pada hal-hal yang bersifat verbal anak tunarungu 

menunjukkan kemampuan yang rendah. Terlepas dari itu anak tunarungu juga 

seringkali bermasalah pada lingkungan sosial baik di lingkungan keluaga, 

sekolah maupun masayarakat. Anak tunarungu seringkali menggunakan 

bahasa isyarat dalam berkomunikasi namun tidak semua orang disekitarnya 

dapat membaca bahasa isyarat tersebut,  begitupun sebaliknya ketika orang-

orang sekitar mengajak anak tunarungu berkomunkasi denganmenggunakan 

bahasa verbal maka anak tunarungu jugaakan kesulitan dalam memahami 

pembicaraan. Kondisi yang demikian dapat berdampak pada kepribadian anak 
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tunarungu, mereka cenderung menarik diri, merasa curiga dan sensitif yang 

belebihan serta emosi yang tidak stabil.  

Anak tunarungu dengan segala hambatan dan keterbatasannya juga 

merupakan warga negara yang berhak mendapatkan pendidikan. Sebagaimana 

dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 5 ayat (1): “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama 

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, yang artinya bahwa setiap 

warga negara tanpa melihat kekurangan dan kelebihan yang ada padanya 

berhak memperoleh pendidikan yang baik. Selanjutnya ditegaskan dalam 

dalam UU sistem pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 5 bagian 

pertama; setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu, bagian ke dua; warga negara yang mempunyai 

kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak 

memperoleh pendidikan khusus. 

Layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus termasuk anak 

tunarungu tidak hanya di sekolah luar biasa tetapi juga di sekolah reguler 

penyelenggara pendidikan inklusif. Salah satu mata pelajaran yang tidak bisa 

lepas dalam kurikulum sekolah adalah mata pelajaran matematika. Mata 

pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan dari sekolah 

dasar sampai perguruan tinggi hakikat dari matematika sendiri suatu objek 

mata pelajaran yang bersifat abstrak. Russeffendi dalam Suwangsih dan 

Tiurlina (2006: 3), matematika adalah ilmu pengetahuan yang didapat dengan 

berpikir (benalar). Matematika lebih menekankan kegiatan dalam dunia rasio 
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(penalaran), bukan menekankan dari hasil eksperimen atau hasil observasi 

matematika terbentuk karena pikiran-pikiran manusia, yang berhubungan 

dengan ide, proses, dan penalaran. Salah satu materi dalam pembelajaran 

matematika yang membutuhkan penalaran adalah bilangan bulat. Raharjo & 

Widyaiswara (2004) Bilangan bulat merupakan bilangan bukan pecahan dapat 

negatif, nol, maupun negatif. Sa’dijah (2001:93) memisahkan bilangan bulat 

menjadi tiga bagian yaitu: Bilangan bulat positif, himpunan unsunya: 1, 2, 3, 

4, 5..... Bilangan bulat negatif, himpunan unsurnya: -1, -2, -3, -4, -5..... dan  

Bilangan nol, hanya satu yaitu bilangan nol (0)  

Kompetensi dasar yang harus dicapai dalam materi bilangan bulat 

diantaranya adalah penjumlahan bilangan bulat, namun kompetensi ini masih 

dianggap sulit bagi siswa-siswa di reguler terlebih lagi bagi anak 

berkebutuhan khusus termasuk anak tunarungu karena sifatnya yang abstrak, 

juga karena tercampurnya tanda positif dan negatif dengan operasi hitung. 

Selain itu anak tunarungu yang mengalami hambatan dalam pendengaran akan 

sangat kesulitan dalam mencerna informasi atau pembelajaran dalam kelas.  

Rendahnya kemampuan anak tunarungu dalam menyelesaikan 

penjumlahan bilangan bulat tidak sekedar karena faktor intern berupa sifat 

bilangan bulat yang abstrak dan kondisi siswa tunarungu yang terhambat 

dalam pendengaran dan pengolahan informasi verbal. Tapi juga karena faktor 

ekstern temasuk kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

penjumlahan bilangan bulat dikelas. Kegiatan pembelajaran matematika 

materi penjumlahan bilangan bulat pada siswa tunarungu bukanlah hal yang 
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mudah dilakukan. Guru harus berusaha keras untuk mampu berkomunikasi 

dengan siswa, dan menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik sehingga 

materi penjumlahn bilangan bulat mudah dipahami oleh siswa tunarungu. 

Upaya yang dapat dilakukan guru diantaranya adalah dengan 

penggunaan media pembelajaran. Asnawir & Usman (2002) media adalah alat 

bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai 

tujuan pembelajaran, selanjutnya Basyaruddin (2002) mengemukakan bahwa 

media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran 

informasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  media pembelajaran 

adalah media-media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat 

bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar 

ke penerima pesan belajar (siswa).  

 Menentukan media pembelajaran yang akan digunakan harus 

disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus 

tunarungu. Selain itu, media pembelajaran juga harus dibuat semenarik 

mungkin sehingga anak berkebutuhan khusus seperti anak tuna rungu menjadi 

lebih semangat dan termotivasi dalam belajar serta apa yang disampaikan oleh 

guru atau pengajar juga dapat lebih mudah diterima oleh anak. Salah satu 

media pembelajaran yang dianggap cocok bagi anak tunarungu adalah media 

yang bersifat visual berupa animasi power point. Penggunaan media animasi 

power point ini merupakan media pembelajaran visual. 

Penggunaan media animasi power point dalam pembelajaran 

penjumlahan bilangan bulat akan menampilkan animasi berupa cara kerja koin 
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negatif dan koin positif dalam mengerjakan operasi hitung penjumlahan. 

Dengan demikian konsep penjumlahan bilangan bulat yang abstrak menjadi 

lebih konkrit dengan tampilan media koin positif dan negatif yang dikemas 

dalam animasi power point. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan siswa tunarungu dalam menyelesaikan penjumlahan bilangan 

bulat.  

Sebagaimana hasil penelitian Jaili (...) bahwa hasil belajar siswa dengan 

menggunakan koin positif negatif pada penjumlahan bilangan bulat mencapai 

peningkatan yang tergolong tinggi hingga mencapai ketuntasan belajar secara 

klasikal. Serta hasil penelitian Alfirdausi (2011) menunjukkan bahwa hasil 

belajar siswa dengan menggunakan koin positif negatif pada penjumlahan 

bilangan bulat mencapai peningkatan yang tergolong tinggi hingga mencapai 

ketuntasan belajar secara klasikal. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk 

melakukan  penelitian dengan judul peningkatan kemampuan penjumlahan 

bilangan bulat melalui penggunaan media kartu kotif berbasis animasi power 

point pada siswa tunarungu kelas V di SLB Pelambuan Banjarmasin. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah apakah penggunaan media kartu kotif berbasis animasi power point 

dapat meningkatkan kemampuan penjumlahan bilangan bulat pada anak 

tunarungu kelas V di SLB Pelambuan Banjarmasin? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan penjumlahan bilangan bulat melalui 

penggunaan media kartu kotif berbasis animasi power point pada anak 

tunarungu kelas V di SLB Pelambuan Banjarmasin. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangsi pemikiran dalam layanan pembelajaran 

matematika pada anak tuarungu khususnya dalam materi bilangan bulat 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru dapat menjadi referensi dalam pembelajaran penjumlahan  

bilangan bulat pada anak tunarungu agar konsep yang abstrak menjadi 

lebih konkrit 

b. Bagi siswa dapat meningkatkan motovasi dan minat dalam belajar 

matematika termasuk materi penjumlahan bilangan bulat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Anak Tunarungu 

1. Pengertian Anak Tunarungu  

Tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan 

pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap 

berbagai ransangan, terutama melalui indera pendengarannya. Batasan 

pengertian anak tunarungu telah banyak dikemukakan oleh para ahli yang 

semuanya itu pada dasarnya mengandun pengertian yang sama. Di bawah 

ini dikemukakan beberapa definisi anak tunarungu. Pendapat Hallahan dan 

Kauffman (1991, hlm.266) dalam Wardani dkk. (2007, hlm.5.3) yaitu 

berikut ini ; Hearing impairment. A generic term indicating a hearing 

disability that may range in severity from mild to profound it includes the 

subsets of deaf and hard of hering. A deaf person in one whose hearing, 

disability precludes successful processing of linguistic information 

throught audition, with or without a hearing aid. A hard of hearing person 

in one who, generally with the use of a hearing aid, has residual hearing 

sufficient to enable successful processing of linguistic information throuh 

audition.  

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diartikan bahwa tunarungu 

(hearing impairment) merupakan salah satu istilah umum yang 

menunjukkan ketidakmampuan mendengar dari yang ringan samapai yang 
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berat sekali yang digolongkan kepada tuli (deaf) dan kurang dengar (a 

hard of heraing). Orang yang tuli (a deaf person) adalah seseorang yang 

mengalami ketidakmampuan mendengar sehingga mengalami hambatan di 

dalam memproses informasi bahasa melalui pendengarannya dengan atau 

tanpa menggunakan alat bantu dengar (hearing aid).  

Sedangkan orang yang kurang dengar (a hard of hearing person) 

adalah seseorang yang biasanya dengan menggunakan alat bantu dengar, 

sisa pendengarannya cukup memungkinkan untuk keberhasilan 

memproses informasi bahasa melalui pendengarannya, artinya apabila 

orang yang kurang dengar tersebut menggunakan hearing aid, ia masih 

dapat menangkap pembicaraan melalui pendengarannya (Wardani dkk, 

2007, hlm.5.3-5.4).  

Permanarian Somad dan Tati Hernawati (1995, hlm. 27) 

menyatakan bahwa anak tunarungu adalah seseorang yang mengalami 

kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau 

seluruh alat pendengaran, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat 

pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari yang membawa dampak 

terhadap kehidupannya secara kompleks. Andreas Dwidjosumarto dalam 

Somantri (2006, hlm. 93) mengemukakan bahwa seseorang yang tidak 

atau kurang mampu mendengar suatu dikatakan tunarungu. 

Ketunarunguan dibedakan menjadi dua kategori yaitu tuli (deaf) dan 

kurang dengar (low of hearing).  
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Tuli adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami 

kerusakan dalam taraf berat sehingga pendengaran tidak berfungsi lagi. 

Sedangkan kurang dengar adalah mereka yang indera pendengarannya 

mengalami kerusakan tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik 

dengan maupun menggunakan alat bantu dengar (hearing aids). Selain itu, 

Mufti Salim dalam Somantri (2006, hlm. 93-94) menyimpulkan bahwa 

anak tunarungu adalah anak yang mengalami kekurangan atau kehilangan 

kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak 

berfunginya sebagian atau seluruh alat pendengaran sehingga ia 

mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya. Ia memerlukan 

bimbingan dan pendidikan khusus untuk mencapai kehidupan lahir batin 

yang layak.  

Memperhatikan batasan-batasan di atas, dapatlah ditarik 

kesimpulan bahwa tunarungu adalah mereka yang kehilangan pendengaran 

baik sebagian (hard of hearing) maupun seluruhnya (deaf) yang 

menyebabkan terganggunya proses perolehan informasi atau bahasa 

sebagai alat komunikasi, dan juga menyebabkan pendengarannya tidak 

memiliki nilai fungsional di dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Penyebab Ketunarunguan  

Menurut Somad dan Hernawati (1995, hlm.32) secara umum 

penyebab ketunarunguan dapat terjadi sebelum lahir (prental), ketika lahir 

(natal) dan sesudah lahir (post natal). Banyak para ahli yang mengungkap 
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tentang penyebab ketulian dan ketunarunguan, tentu saja dengan sudut 

pandang yang berbeda dalam penjabarannya.  

Trybus dalam Somad dan Hernawati (1995, hlm.32) 

mengungkapkan enam penyebab ketunarunguan pada anak-anak di 

Amerika Serikat yaitu : 

a. Faktor dalam Diri Anak  

1) Keturunan dari salah satu kedua orangtuanya yang mengalami 

ketunarunguan. Banyak kondisi genetik yang berbeda sehingga 

dapat menyebabkan ketunarunguan. Transmisi yang disebabkan 

oleh gen yang dominan represif dan berhubungan dengan jenis 

kelamin. Meskipun sudah menjadi pendapat umum bahwa 

keturunan merupakan penyebab dari ketunarunguan, namun belum 

ada kepastian berapa persen ketunarunguan yang disebabkan oleh 

faktor keturunan, hanya perkiraan Moores dalam Somad dan 

Hernawati (1995, hlm.33) adalah 30 sampai 60 persen.  

2) Ibu yang sedang mengandung menderita penyakit Campak Jerman 

(Rubella). Penyakit Rubella pada masa kandungan tiga bulan 

pertama akan berpengaruh buruk pada janin. Hardy Somad dan 

Hernawati (1995, hlm.33), melaporkan 199 anak-anak yang 

ibunya terkena Virus Rubella selagi mengandung selama masa 

tahun 1964 sampai 1965, 50% dari anak-anak tersebut mengalami 

kelainan pendengaran. Rubella dari pihak ibu merupakan 
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penyebab yang paling umum yang dikenal sebagai penyebab 

ketunarunguan dalam (Somad dan Hernawati 1995, hlm.33).  

3) Ibu yang sedang mengandung menderita keracunan darah 

Toxaminia, hal ini bisa menyebabkan kerusakan pada plasenta 

yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan janin. Jika hal tersebut 

menyerang syaraf atau alat-alat pendengaran maka anak tersebut 

akan terlahir dalam keadaan tunarungu dalam (Somad dan 

Hernawati 1995, hlm.33). 

b. Faktor ekstern 

Menurut Somad dan Hernawati (1995, hlm.34) : 

1) Anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahiran. 

Misal, anak terserang Harpes Imlex, jika infeksi ini menyerang 

alat kelamin ibu dapat menular pada saat anak dilahirkan. 

Demikian pula pada penyakit kelamin yang lain, dapat ditularkan 

melalui terusan jika virusnya masih dalam keadaan aktif. 

Penyakit-penyakit yang ditularkan kepada anak yang 

dilahirkannya dapat menimbulkan infeksi yang dapat 

menyebabkan kerusakan pada alat-alat atau syaraf pendengaran.  

2) Meningitis atau radang selaput otak, dari hasil penelitian para ahli 

ketunarunguan yang disebabkan karena meningitis antara lain 

penelitian yang dilakukkan oleh Vermon (1968), sebanyak 8,1%, 

Ries (1973), melaporkan 4,9%, sedangkan Trybus (1985), 

memberikan keterangan sebanyak 7,33%.  
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3) Otitis media (radang pada bagian telinga tengah) adalah radang 

pada bagian telinga tengah, sehingga menimbulkan nanah, dan 

nanah tersebut mengumpil dan mengganggu hantaran bunyi. Jika 

kondisi ini kronis tidak segera diobati, penyakit ini bisa 

menimbulkan kehilangan pendengaran yang tergolong ringan 

sampai sedang. Otitis media adalah salah satu penyakit yang 

sering terjadi pada kanakkanak sebelum mencapai usia enam 

tahun. Anak-anak secara berkala harus mendapat pemeriksaan dan 

pengobatan yang teliti sebelum memasuki sekolah karena 

kemungkinan menderita otitis media yang menyebabkan 

ketunarunguan. Ketunarunguan yang disebabkan oleh otitis media 

adalah tunarungu tipe konduktif. Otitis media biasanya terjadi 

karena penyakit pernafasan yang berat sehingga menyebabkan 

hilangnya pendengaran. Davis dan Flower dalam Somad dan 

Hernawati (1995, hlm.34) mengatakan bahwa nanah yang ada di 

telinga bagian tengah lebih sering yang menjadi penyebab 

hilangnya pendengaran dari pada yang diturunkan oleh orangtua. 

Otitis media juga dapat ditimbulkan karena infeksi pernafasan atau 

pilek dan penyakit anak-anak seperti campak.  

4) Penyakit lain atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan 

kerusakan alat-alat pendengaran bagian tengah dan dalam. 
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3. Dampak ketunarunguan  

Ketunarunguan pada seseorang/anak memunculkan dampak luas 

yang akan menjadi gangguan pada kehidupan diri yang bersangkutan. 

Menurut Arthur Borthroyd dalam Sadja’ah (2005, hlm.1) berbagai dampak 

yang ditimbulkan sebagai akibat ketunarunguan mempengaruhi dalam hal 

: masalah persepsi auditif, masalah bahasa dan komunikasi, masalah 

intelektual dan kognitif, masalah pendidikan, masalah sosial, masalah 

emosi, bahkan masalah vokasional. Ketunarunguan berdampak luas dan 

kompleks terhadap anak dan terhadap kehidupan keluarganya bahkan akan 

mempengaruhi sikapsikap masyarakatnya pula.  

Pakar pendidikan anak tunarungu seperti Daniel Ling dalam 

Sadja’ah (2005, hlm.1) mengemukakan bahwa ketunarunguan 

memberikan dampak inti yang diderita oleh yang bersangkutan yaitu 

gangguan/hambatan perkembangan bahasa. Hambatan perkembangan 

bahasa memunculkan dampak-dampak lain yang sangat kompleks lainnyas 

seperti aspek pendidikan, hambatan emosi-sosial, perkembangan 

inteligensi dan akhirnya hambatan dalam aspek kepribadian, artinya 

dampak inti yang di derita menimbulkan/mengait pada dampak lain yang 

mengganggu kehidupannya.  

Menurut Sadja’ah (2005, hlm.1) bahwa sebagai akibat dari 

kerusakan (gangguan) pendengaran sebagian atau keseluruhan maka 

pendengaran sulit/kurang berfungsi sebagaimana mestinya, akibatnya 

ketajaman pendengaran pun berkurang menyebabkan persepsi auditorisnya 
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kurang berkembang. Mereka sulit menangkap suara-suara khususnya 

bunyi bahasa melalui pendengarannya itu, akibatnya anak tidak dapat 

menirukan atau mengulang kata-kata hingga menjadi bahasa. 

Kesimpulannya anak tunarungu mengalami gangguan komunikasi 

khususnya komunikasi verbal/lisan.  

Di antara dampak utama ketunarunguan pada perkembangan anak 

adalah dalam bidang bahasa dan ujaran (speech). Kita perlu membedakan 

antara bahasa (sistem utama yang kita pergunakan untuk berkomunikasi) 

dan ujaran (bentuk komunikasi yang paling sering dipergunakan oleh 

orang yang dapat mendengar). Besar atau kecilnya hambatan 

perkembangan bahasa dan ujaran anak tunarungu tergantung pada jenis 

dan tingkat kehilangan pendengarannya.  

Hambatan tersebut dapat mengakibatkan kesulitan dalam belajar 

di sekolah dan dalam berkomunikasi dengan orang yang dapat 

mendengar/berbicara sehingga berdampak pada perkembangan sosial, 

emosi, perilaku, dan keragaman pengalamannya. Ini karena sebagian besar 

perkembangan sosial masyarakat didasarkan atas komunikasi lisan, begitu 

pula perkembangan komunikasi itu sendiri, sehingga gangguan dalam 

gangguan pendengaran menjadi menimbulkan masalah.  

a. Dampak Terhadap Perkembangan Bahasa Anak Tunarungu  

Telah dikemukakan di atas bahwa dalam banyak hal dampak 

yang paling serius dari ketunarunguan yang terjadi pada masa 

prabahasa terhadap perkembangan individu adalah dalam 
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perkembangan bahasa lisan, dan akibatnya dalam kemampuannya 

untuk belajar secara normal di sekolah yang sebagian besar didasarkan 

atas pembicaraan guru, membaca dan menulis. Seberapa besar masalah 

yang dihadapi dalam mengakses bahasa itu bervariasi dari individu ke 

individu. Ini tergantung pada parameter ketunarunguannya, lingkungan 

auditer, dan karakteristik pribadi masingmasing anak, tetapi 

ketunarunguan ringan pada umumnya menimbulkan lebih sedikit 

masalah daripada ketunarunguan berat.  

Oleh karena itu pendengaran sangat erat kaitannya dengan 

perkembangan bahasa dan bicara. Dikarenakan anak tunarungu 

memiliki keterbatasan dalam pendengaran, tidak terjadi proses 

peniruan suara. Melainkan mereka hanya menjalani proses peniruan 

visual. Bahasa merupakan alat komunikasi utama yang dipergunakan 

manusia untuk mengadakan hubungan atau interaksi dengan sesama. 

Bila seorang anak memiliki kemampuan berbahasa, mereka memiliki 

sarana untuk mengembangkan segi sosial, emosional, maupun 

intelektualnya. Mereka juga dapat mengungkapkan perasaan dan 

keinginannya dan bertukar pikiran. Sedangkan perkembangan 

berbahasa anak tunarungu terutama tunarungu total tidak dapat sampai 

pada penguasaan berbahasa melalui pendengaran, melainkan mereka 

harus melalui indera lainnya seperti pengelihatannya dalam 

berkomunikasi. Untuk mengantisipasi kesulitan anak tunarungu dalam 

bekomunikasi, dapat menggunakan bahasa isyarat. 
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b. Dampak Terhadap Perkembangan Kognitif Anak Tunarungu  

Somad  (2010) dalam tulisannya menyebutkan bahwa hal yang 

telah lama diperdebatkan dalam bidang pendidikan bagi anak 

tunarungu adalah apakah ketunarunguan mengakibatkan kelambatan 

dalam perkembangan kognitif dan/atau perbedaan dalam struktur 

kognitif (berpikir) individu tunarungu; ini mungkin karena dampaknya 

terhadap perkembangan bahasa. Sekurang-kurangnya sejak masa 

Aristotle, orang tunarungu dianggap sebagai tidak mampu bernalar. 

Pada zaman modern argumen ini mulai dengan munculnya gerakan 

pengetesan inteligensi selama dan sesudah Perang Dunia I. Dalam tes 

kelompok yang menggunakan kertas dan pensil yang dilakukan oleh 

Rudolf Pintner dan lain-lain, dan kemudian dengan tes inteligensi 

individual, pada umumnya menemukan bahwa subyek tunarungu 

sangat rendah dalam inteligensinya, dengan IQ rata-rata pada kisaran 

60-an atau bahkan 50-an. Akan tetapi, kemudian disadari bahwa 

meskipun skor tes yang rendah itu dapat mencerminkan adanya defisit 

bahasa pada individu tunarungu dan akibatnya sering berkurang pula 

pengetahuannya tentang hal-hal yang ditanyakan dalam tes IQ, tetapi 

skor tersebut belum tentu mencerminkan kapasitas individu tunarungu 

yang sesungguhnya bila masalah bahasanya dapat diatasi.  

Perkembangan alat-alat tes sesudah Perang Dunia II yang 

memisahkan antara elemen verbal dan kinerja (performance) dalam 

itemitem tes inteligensi, menunjukkan bahwa meskipun rata-rata skor 
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tes verbalnya sekitar 60, yang mencerminkan defisit bahasa testee, 

tetapi skor rata-rata hasil tes kinerjanya pada umumnya berada pada 

kisaran normal, baik dalam mean-nya maupun distribusinya, bila 

subyek tunarungu itu tidak menyandang ketunaan lain. Akan tetapi, 

kini terdapat kecenderungan meningkatnya jumlah populasi tunarungu 

yang menyandang ketunaan tambahan, sebagai akibat dari 

meningkatnya kemajuan dalam bidang kedokteran, sehingga bayi 

tunarungu yang menyandang ketunagandaan dapat bertahan hidup 

Moores (Rosyanti, 2013, hlm. 17).  

Akibatnya, secara kelompok, skor tes inteligensi individu 

tunarungu menjadi lebih rendah. Akhir-akhir ini, minat para ahli 

bergeser dari masalah tingkat ratarata inteligensi individu tunarungu 

secara umum serta distribusinya ke masalah struktur kognitifnya dan 

ke masalah apakah berpikir itu dapat dilakukan tanpa bahasa. Yang 

paling menonjol dalam bidang ini adalah Hans Furth, yang karyanya 

dituangkan dalam bukunya yang berjudul Thinking Without Language 

(1966) Rosyanti (2013, hlm. 17). Sebagai hasil dari banyak penelitian 

yang dilakukannya, Furth menyimpulkan bahwa defisit bahasa tidak 

merintangi orang tunarungu untuk berpikir secara normal, karena bila 

dia mengontrol pengaruh bahasa terhadap sejumlah besar tugas 

kognitif, ditemukannya bahwa kinerja subyek tunarungu sedikit sekali 

perbedaannya dengan sebayanya yang non-tunarungu. Jika perbedaan 

itu muncul, dia berpendapat bahwa hal itu diakibatkan oleh kurangnya 
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pengalaman atau tidak dikenalnya tugas-tugas atau konsep-konsep 

yang diujikan, bukan karena defisit kognitif secara umum akibat 

ketunarunguan dan/atau akibat defisit bahasa. Furth dan rekan-rekan 

penelitinya menunjukkan bahwa ketunarunguan semata tidak 

berpengaruh terhadap penalaran, ingatan ataupun variabel-variabel 

kognitif lainnya. 

c. Dampak Terhadap Perkembangan Emosi Anak Tunarungu  

Kekurangan akan pemahaman bahasa lisan atau tulisan seringkali 

menyebabkan anak tunarungu menafsirkan sesuatu secara negatif atau 

salah dan ini sering menjadi tekanan bagi emosinya. Tekanan pada 

emosinya itu dapat menghambat perkembangan pribadinya dengan 

menampilkan sikap menutup diri, bertindak agresif, atau sebaliknya 

menampakan kebimbangan dan keragu-raguan. Emosi anak tunarungu 

selalu bergolak di satu pihak karena kemiskinan bahasanya dan dipihak 

lain karena pengaruh dari luar yang diterimanya. Anak tunarungu bila 

ditegur oleh orang yang tidak dikenalnya akan tampak resah dan 

gelisah. 

d. Dampak Terhadap Perkembangan Sosial Anak Tunarungu  

Sama seperti manusia lainnya, anak tunarungu juga makhluk sosial 

yang selalu memerlukan kebersamaan dengan orang lain. Akan tetapi, 

karena memiliki kekurangan dalam segi fisik, biasanya mereka 

mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri terhadap lingkungannya. 

Mereka banyak yang merasa rendah diri dan merasa kurang berharga. 
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Dengan demikian, penilaian dari lingkungan terhadap dirinya 

memberikan pengaruh yang besar terhadap fungsi sosialnya. Oleh 

karena itu, seluruh anggota keluarga dan masyarakat di sekitarnya 

hendaknya berusaha memahami keadaan mereka. Kita harus menjaga 

perasaannya, jangan membuat hal-hal yang dapat menyebabkan 

mereka tersinggung atas kekurangannya. Anak tunarungu juga 

seringkali me-ngalami berbagai konflik, kebingungan, dan ketakutan 

akibat menghadapi lingkungan yang bermacam-macam. Karena itu, 

kita harus membantu dan memberi pengertian kepada mereka agar 

mereka dapat keluar dari konflik yang dialaminya walaupun sangat 

sulit untuk memahami perasaan dan pikirannya. 

e. Dampak Terhadap Perkembangan Perilaku Anak Tunarungu Untuk 

mengetahui keadaan kepribadian anak tunarungu, kita perlu 

memperhatikan penyesuaian diri mereka terhadap lingkungan. 

Pertemuan antara faktor-faktor dalam diri tunarungu seperti 

ketidakmampuan menerima rangsang pendengaran, keterbatasan dalam 

berbahasa, ketidaktetapan emosi, keterbatasan intelegensi dihubungkan 

dengan sikap lingkungan terhadapnya menghambat perkembangan 

kepribadiannya. 

4. Klasifikasi Anak Tunarungu  

Klasifikasi anak tunarungu menurut Samuel A. Kirk dalam Somad 

dan Hernawati (1995, hlm. 29) :  

a. 0 dB : menunjukkan pendengaran yang optimal.  
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b. 0 - 26 dB : menunjukan seseorang masih mempunyai pendengaran 

yang normal.  

c. 27 – 40 dB : mempunyai kesulitan mendengar bunyi-bunyi yang jauh, 

membutuhkan tempat duduk yang strategis letaknya dan memerlukan 

terapi bicara (tergolong tunarungu ringan).  

d. 41 – 55 dB : mengerti bahasa percakapan, tidak dapat mengikuti 

diskusi kelas, membutuhkan alat bantu dengar dan terapi bicara 

(tergolong tunarungu sedang).  

e. 56 – 70 dB : hanya bisa mendengar suara dari jarak yang sangat dekat, 

masih mempunyai sisa pendengaran untuk belajar bahasa dan bicara 

dengan menggunakan alat bantu mendengar serta dengan cara yang 

khusus (tergolong tunarungu agak berat).  

f. 71 – 90 dB : hanya bisa mendengar bunyi yang sangat dekat, 

kadangkadang dianggap tuli, membutuhkan pendidikan luar biasa yang 

instensif, membutuhkan alat bantu dengar dan latihan biacara secara 

khusus (tergolong tunarungu berat).  

g. 91 dB ke atas : mungkin sadar akan adanya bunyi atau suara dan 

getaran, banyak bergantung pada penglihatan daripada pendengaran 

untuk proses menerima informasi, dan yang bersangkutan dianggap 

tuli (tergolong tunarungu berat sekali). 
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B. Konsep Matematika Penjumlahan Bilangan Bulat 

1. Pengertian Matematika 

Matematika merupakan salah satu bidang ilmu yang kini digunakan 

sebagai alat penting dalam berbagai bidang di seluruh dunia. Nasution 

dalam Karso (1998:1.33) mengungkapkan matematika berasal dari  bahasa 

Yunani methein atau manthenein yang artinya mempelajari, namun diduga 

kata itu erat hubungannya dengan kata Sansakerta medha atau widya yang 

artinya kepandaian, ketahuan, atau intelegensi.   

Johson dan Myklebust dalam Abdurrahman (2003:252) 

menyatakan bahwa Matematika adalah  bahasa simbolis dan praktis untuk 

mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan 

sedangkan fungsi teoretisnya adalah untuk memudahkan berpikir. 

Sutawijaya dalam Aisyah (2007:11), menyatakan bahwa 

Matematika mengkaji benda abstrak (benda pikiran) yang disusun 

menggunakan (lambang) dan penalaran deduktif. Pembelajaran 

matematika yang dilaksanakan siswa harus memberikan situasi yang dapat 

dibayangkan siswa atau memiliki hubungan dengan dunia nyata.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

Matematika adalah ilmu yang mengkaji benda abstrak  dan disusun dengan 

menggunakan bahasa simbol untuk mengekspresikan hubungan kuantitatif 

serta berguna untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 
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2. Ruang Lingkup Pelajaran Matematika di SD  

Adapun ruang lingkup pelajaran matematika yaitu bilangan, 

geometri, dan pengukuran, serta pengolahan data. Kompetensi dalam 

bilangan ditekankan pada kemampuan melakukan dan menggunakan sifat 

operasi hitung bilangan dalam pemecahan masalah dan menaksir hasil 

operasi hitung.  

Pengukuran dan geometri ditekankan pada kemampuan 

mengidentifikasi pengelolaan data dan bangun ruang serta menentukan 

keliling, luas, volume, dalam pemecahan masalah. Pengelolaan data 

ditekankan pada kemampuan mengumpulkan, menyajikan dan membaca 

data.  

Adapun ruang lingkup materi pembelajaran matematika yang 

diteliti mengacu pada standar isi kurikulum Tingkat satuan pendidikan 

(KTSP) 2006, standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk materi 

pokok bilangan bulat kelas V semester di SLB B/C Al Azhar Waru 

Sidoarjo dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.1. Kurikulum Mata pelajaran matematika kelas V semester II di 

SLB 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Bilangan 

5. Menjumlahkan dan 

mengurangkan 

bilangan bulat    

 

 

5.1 Mengurutkan bilangan bulat 

5.2 Menjumlahkan bilangan bulat 

5.3 Mengurangkan bilangan bulat  

5.4 Melakukan operasi hitung campuran 

  

 Kompetensi dasar yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya sebatas 

pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 
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3. Pengertian bilangan bulat  

Himpunan bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, 

bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Subarinah, (2006: 41) 

Pembelajaran operasi bilangan bulat sering menyulitkan karena sering 

tercampurnya tanda positif dan negatif bilangan dengan operasi 

penjumlahan serta pengurangan. Karim, dkk (1996: 180) Bilangan cacah 

maupun bilangan bulat negatif disebut bilangan bulat. 

Definisi (1), Himpunan {...,-5,-4,-3,2,-1} disebut himpunan bilangan bulat 

negatif.  

Definisi (2), Gabungan himpunan semua bilangan cacah dan himpunan  

semua bilangan bulat negatif, yaitu himpunan {...,-5,-4,-3,-

2,1,0,1,2,3,4,5,...} disebut himpunan bilangan bulat.  

Definisi (3), Bilangan cacah yang bukan 0, yaitu bilangan asli, disebut 

juga bilangan bulat positif.  

Dengan kata lain, himpunan semua bilangan bulat terdiri atas:  

a. Bilangan bulat positif atau bilangan asli, yaitu: 1,2,3,4,5,...  

b. Bilangan bulat nol, yaitu 0.  

c. Bilangan bulat negatif, yaitu: {...,-5,-4,-3,-2,-1}.  

Adapun materi hitung penjumlahan bilangan bulat antara lain: 

a. Penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif 

b. Penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif 

c. Penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif 

d. Penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif 
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 Sedangkan materi hitung pengurangan bilangan bulat meliputi: 

a. Pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif 

b. Pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif 

c. Pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif 

d. Pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif 

 

C. Hakekat Media Kartu Kotif Berbasis Animasi Power Point 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Media dapat dikatakan sebagai alat bantu atau perantara. Menurut 

Arsyad (2014) Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara 

harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar pesan dari pengirim 

kepada penerima pesan. Secara lebih khusus, pengertian media dalam 

proses belajar cendrung diartikan sebagi alat-alat grafis, photografis, atau 

elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali 

informasi visual atau verbal. Sadiman,dkk (2014) menjelaskan bahwa 

media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan atau menyampaikan pesan dari pengirim pesan ke penerima 

pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat 

siswa sehingga proses belajar dapat terjadi.  

Hal tesebut diperkuat oleh pendapat Hamalik (suryani dan agung: 

2012) bahwa penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran 

dapat membangkitkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. 

Berdasarkan pengertian tentang media pembelajaran di atas dapat di 
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artikan media pembelajaran sebagai alat bantu penyalur atau penyampai 

pesan dari seorang guru kepada siswa dalam menyajikan materi pelajaran 

secara kongkrit sehingga siswa tertarik dan termotivasi dalam mengikuti 

pembelajaran sehingga siswa mudah menerima pelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

 

2. Jenis–Jenis Media Pembelajaran  

Ada berbagai media pembelajaran. Beberapa ahli mencoba 

menggolongkannya untuk mengenal karakteristik media tersebut. Menurut 

pendapat dari Sudjana (2010) media pembelajaran digolongkan menjadi 4 

jenis, yaitu:  

a. Media Audio  

Media audio berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke 

penerima pesan. Contoh media audio antara lain: radio, piringan audio, 

pita audio, tape recorder, phonograph, telepon, laboratorium bahasa.  

b. Media Visual  

Media visual terbagi menjadi dua jenis, yaitu:  

1) Media visual diam, contohnya: foto, ilustrasi, flash card, gambar 

pilihan dan potongan gambar, film bingkai, film rangkai, 

transparansi, proyektor, grafik, bagan, diagram, poster, gambar 

kartun, peta dan globe.  

2) Media visual gerak, meliputi: gambar proyeksi bergerak seperti 

film bisu dan sebagainya 
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c. Media Audio Visual, di bedakan menjadi media audio visual diam dan 

media audio visual gerak. Media audio visual diam meliputi slow scan 

TV, time shared TV, TV diam, film rangkai bersuara, film bingkai 

bersuara. Sedangkan media audio visual gerak terdiri atas film 

bersuara, pita video, film TV, televisi, holograf. 

d. Lingkungan sebagai media Banyak potensi disuatu daerah atau di 

sekitar sekolah yang dapat dimanfaatkan sebagai media dan sumber 

pembelajaran. Lingkungan merupakan media dan sumber belajar yang 

dapat dipergunakan untuk memperkaya bahan dan kegiatan belajar 

siswa di sekolah. 

3. Manfaat Media Pembelajaran  

Menurut Arsyad (2011), penggunaan media pembelajaran di dalam 

proses belajar mengajar memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:  

a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan agar tidak 

terlalu bersifat verbalitas (dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan 

belaka) sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga.  

b. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan 

daya indera, misalnya:  

1) Objek yang terlalu besar, bisa digantikan dengan gambar atau 

model.  

2) Objek yang kecil, dapat dibantu dengan penggunan proyektor atau 

gambar.  
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3) Kejadian atau peristiwa dimasa lalu dapat ditampilkan lagi lewat 

rekaman film atau video.  

c. Dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi 

dapat diatasi sikap pasif dan didik. Dalam hal ini media pendidikan 

berguna untuk:  

1) Menimbulkan motivasi belajar siswa  

2) Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik 

dengan lingkungan dan kenyataan.  

3) Memungkinkan anak didik belajar sendiri menurut kemampuan 

dan minatnya.  

4) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

di pahami oleh siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan 

pengajaran lebih baik.  

5) Media pembelajaran memberikan informasi/kesamaan dalam 

pengamatan kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di 

lingkungan mereka, serta 

6) Memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, 

masyarakat, dan lingkungannya misalnya karyawisata, kunjungan-

kunjungan ke museum atau kebun binatang 

 

4. Pengertian Media Animasi PowerPoint 

Konsep Media Power Point Media Power Point adalah media 

pembelajaran yang termasuk dalam media berbasis komputer: Microsoft 

power point adalah suatu softwere yang akan membantu dalam menyusun 



 

 

28 

 

 

 

sebuah persentasi yang efektif, professional, dan juga mudah. Microsoft 

power point akan membantu sebuah gagasan lebih baik menarik dan jelas 

tujuannya jika di persentasikan karena Microsoft power point akan 

membantu dalam pembuatan slide, outline persentasi , menampilkan slide 

yang dinamis, termasuk clip art yang menarik, yang mudah dilayar 

monitor komputer.  

Arsyad (2014) Power Point merupakan suatu softwere yang 

dirancang khusus untuk mampu menampilkan program multimedia dengan 

menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan dan relative 

murah, karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat untuk 

menyimpan data. Sedangkan menurut Darmawan (2012) programmer 

pembelajaran berbasis komputer sangatlah menguntungkan hal ini dapat 

dilihat dari beberapa versi yaitu Power Point fasilitasnya dapat digunakan 

untuk memprogram model pembelajaran interaktif. 

Sesuai dengan yang dikatakan di atas media Power Point sebagai 

salah satu softwere program berbasis multimedia yang ada di dalam 

komputer yang dimana komputer merupakan salah satu media 

pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunukasi (TIK) yang 

akan mendukung keberhasilan dalam pembelajaran. 
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5. Kelebihan dan Kelemahan Media Animasi Power Point 

a. Kelebihan  

 Munir (2008) sebagai berikut : 

1) Dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap materi 

pembelajaran yang sedang dibahas, karena dapat menjelaskan 

konsep yang sulit atau rumit menjadi mudah atau lebih sederhana.  

2) Dapat menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak 

(tidak nyata, tidak dapat dilihat langsung) menjadi kongkrit (nyata 

dapat dilihat).  

3) Membantu pengajar menyajikan materi pembelajaran menjadi 

lebih mudah dan cepat, sehingga peserta didikpun mudah 

dipahami, lama diingat dan mudah diungkapkan kembali.  

4) Menarik dan membangkitkan perhatian, minat, motivasi, aktivitas 

dan kreativitas belajar peserta didik, serta dapat menghibur peserta 

didik. 

5) Memancing partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran 

dan memberikan kesan yang mendalam dalam pikran peserta 

didik.  

6) Materi pembelajaran yang sudah dipelajari dapat diulang kembali 

(playback).  

7) Dapat membentuk persamaan pendapat dan presepsi yang benar 

terhadap suatu objek, karena disampaikan tidak hanya secara 
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verbal namun dalam bentuk nyata menggunakan media 

pembelajaran.  

8) Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga peserta 

didik dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan tempat 

lingkungan belajaranya sehingga memberikan pengalaman nyata 

dan langsung. 

9) Membentuk sikap peserta didik sesuai dengan karekteristiknya, 

kebutuhan, minat dan bakatnya baik belajar secara individual, 

klompok atau klasik.  

10) Menghemat waktu, tenaga dan biaya. 

Sedangkan menurut Arsyad (2014:65) Keunggulan program 

Power Point di antaranya adalah:  

1) Materi pembelajaran akan menjadi lebih menarik  

2) Penyampaian pembelajaran akan lebih efektif dan efesien  

3) Materi pembelajaran disampaikan secara utuh, ringkas dan cepat 

melaui pointer-pointer materi. 

Jadi media pembelajaran Power Point merupakan program 

aplikasi yang ada di komputer yang dapat dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dalam proses 

pembelajaran sehingga siswa berminat untuk belajar. Media Power 

Point bukan hanya dapat digunakan untuk persentasi semata namun 

juga bisa menjadi media dalam proses pembelajaran yang dilakukan 

guru dengan menampilkan garis besar materi atau poin-point materi 
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karena kekuatan ada pada point-point materi yang disajikan dalam 

bentuk teks dan gambar, clip art, shape animasi dll hanya untuk 

memperkuat dari point-point materi tersebut. 

b. Kelemahan  

Sanaky (2009), disamping  kelebihan dari microsoft 

powerpoint juga memiliki kelemahan diantaranya adalah:  

1) Pengadaannya mahal dan tidak semua sekolah dapat memiliki;  

2) Tidak semua materi dapat disajikan dengan menggunakan 

powerpoint;  

3) Membutuhkan keterampilan khusus untuk menuangkan pesan atau 

ide-ide yang baik pada desain program komputer microsoft 

powerpoint sehingga mudah dicerna oleh penerima pesan; 

4) Memerlukan persiapan yang matang, bila menggunakan teknik-

teknik penyajian (animasi) yang kompleks. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013) pendekatan kuantitatif dapat 

diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

penelitian yang digunakan untuk populasi atau sampel, teknik pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian dan menggunakan analisis data. 

 

B. Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian pada dasarnya merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 

Metode ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari suatu 

perlakuan. Metode eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi 

eksperimen design. Menurut Wahyu (2012) Quasi eksperimen design ini 

merupakan pengembangan dari true eksperimental design, yang sulit 

dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat 
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berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Walaupun demikian, desain ini lebih 

baik dari pre-eksperimental design. 

Penelitian eksperimen berarti metode percobaan untuk mempelajari 

pengaruh dari variabel tertentu terhadap variabel lain, melalui ujicoba dalam 

kondisi khusus yang sengaja diciptakan. Sehingga yang dimaksudkan disini 

ialah adanya kondisi khusus yang diciptakan peneliti untuk mengujicobakan 

metode atau teknik dan strategi yang dilakukan oleh peneliti. Namun jenis 

metode yang digunakan oleh peneliti ialah jenis quasi eksperimen design.  

C. Desain Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013) Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah time series design. Dalam desain ini kelompok yang 

digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberi 

perlakuan, kelompok diberi pretest sampai empat kali, dengan maksud untuk 

mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberikan 

perlakuan. Bila hasil pretest selama empat kali ternyata nilainya berbeda-beda, 

berarti kelompok tersebut keadaannya labil, tidak menentu dan tidak konsisten. 

Setelah kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru 

diberi treatment atau perlakuan. Desain penelitian ini hanya menggunakan satu 

kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. 

Berikut bentuk desain quasi eksperimen design, yaitu time series 

design. 

   Gambar 3.1 Time Series Design 

O1 O2 O3 O4   X  O5 O6 O7 O8 
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Keterangan: 

1. O1 O2 O3 O4 : Melakukan tes awal (pre test) 

2. X : Intervensi 

3. O5 O6 O7 O8 : Setelah diberikan intervensi (post test)  

Hasil pretest yang baik adalah O1=O2=O3=O4, dan hasil perlakuan 

yang baik adalah O5=O6=O7=O8. Besarnya pengaruh perlakuan adalah 

(05+06+07+08) – (01+02+03+04). 

D. Prosedur Penelitian 

1. Pretest 

Pada tahap pretest ini, siswa tunarungu akan diberikan  tes terkait 

penjumlahan bilangan bulat . Hal pertama yang akan dilakukan adalah 

mengkondisikan siswa agar dapat mendengarkan arahan yang diberikan 

peneliti. Kemudian siswa diminta untuk berkonsentrasi menjawab soal-soal 

dari peneliti tentang penjumlahan bilangan bulat. Dalam pemberian soal 

tersebut peneliti menggunakan soal tertulis, dan siswa menuliskan jawaban 

pada lembar jawaban yang disediakan.  

2. Treatmen  

Pada tahap ini siswa tunarungu akan diberikan perlakuan, siswa akan 

mendapatkan pembelajaran terkait materi penjumlahan bilangan bulat 

dengan menggunakan media kotif bebasis animasi power point yang akan 

menggambarkan terkait proses penyelesaian soal penjumlahan bilangan 

bulat yang terdiri dari bilangan negatif dan bilangan positif. 
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3. Posttest  

Pada tahap posttest ini, siswa tunarungu akan kembali diberikan  tes 

terkait penjumlahan bilangan bulat setelah mendapatkan treatment berupa 

pembelajaran materi penjumlahan bilangan bulat menggunakan media 

kotifberbasis animasi power point. Dalam pelakasaan posttest peneliti 

kembali mengkondisikan siswa agar dapat mendengarkan arahan yang 

diberikan peneliti. Kemudian siswa diminta untuk berkonsentrasi 

mengerjakan soal-soal penjumlahan bilangan bulat yang diberikan peneliti. 

Dalam pemberian soal tersebut peneliti menggunakan soal tertulis, dan 

siswa menuliskan jawaban pada lembar jawaban yang disediakan.  

E. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di ruang kelas V SLB Pelambuan Banjarmasin ,  

 

F. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa tunarungu kelas V SLB Pelambuan 

Banjarmasin yang berjumlah 1 orang siswa tunarungu dengan jenis kelamin 

laki-laki. 

G. Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat.  

1. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau memberi 

pengaruh variabel yang laian, adapun variabel bebas dalam penelitian ini 

yaitu penggunaan media kotif berbasis animasi power point  
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2. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi, adapun variabel 

terikat dalam penelitian ini yaitu kemampuan penjumlahan bilangan bulat. 

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian 

dalam mendukung proses penelitian agar mencapai tujuan yang direncanakan. 

Data yang dikumpulkan melalui tes, angket validasi, observasi dan 

dokumentasi. 

1. Tes 

Tes merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini. Menurut Arikunto (2010) Tes adalah serentetan pertanyaan 

atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok. 

Tes pada penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu pretest dan posttest. 

Pretest digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perbendaharaan 

kata yang dimiliki siswa sebelum dilakukan intervensi. Sedangkan posttest 

digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil intervensi dalam 

kemmapuan penjumlahan bilangan bulat.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan kumpulan data konkret yang didapatkan 

dengan cara mengambil data-data dari catatan,  dokumentasi, administrasi 
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yang sesuai dengan masalah yang akan dteliti yang nantinya akan dipakai 

sebagai bukti dan bisa memberikan keterangan yang penting.  

 

I. Instrumen Pengumpulan Data 

1. Soal 

Tes yang diberikan untuk mengukur kemampuan tentang 

perbendaharaan kata yang dimiliki siswa dengan cara peneliti memberikan 

soal kepada siswa secara lisan seperti mengucapkan nama dari objek ganbar 

dengan tema yang disedikan, seperti : Buah, hewan, perabotan rumah 

tangga, peralatan sekolah dan warna. Adapun instrumen soal (terlampir). 

2. Alat Dokumentasi 

  Alat dokumentasi pengambilan foto kegiatan perkuliahan 

menggunakan kamera Handphone. 

 

J. Teknik Analisis Data 

Setelah proses pengumpulan data selesai dan data terkumpul maka 

langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kuantitatif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang cukup 

jelas atas masalah yang diteliti. Dalam penelitian inipenulis memperoleh data 

dengan menggunakan kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data 

tersebut nantinya akan dihitung secara statistik.  
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Data tentang kemampuan siswa dalam pembelajaran dianalisis 

dengan menggunakan statistik deskriptif kuantitatif dengan rumus sebagai 

berikut: 

 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 
  x 100 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Kemampuan Penjumlahan Bilangan Bulat Siswa Tunarungu Pada 

Tahap Pre Test 

 

Pre test dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa  

dalam menyelesaikan soal penjumlahan bilangan bulat. Adapun hasil yang 

diperoleh siswa pada tahap pre test ini yaitu: 

Tabel 4.1 kemampuan penjumlahan bilangan bulat siswa tunarungu pada  

                pre test 

No Sesi Nilai 

1 O1 10 

2 O2 20 

3 O3 20 

4 O4 20 

 

Untuk lebih jelasnya, berikut divisualisasikan ke dalam bentuk grafik  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.1 kemampuan penjumlahan bilangan bulat siswa tunarungu pada  

                  pre test 
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Hasil kemampuan penjumlahan bilangan bulat siswa tunarungu 

pada pre test menunjukkan bahwa siswa tunarungu hanya dapat 

menjawab dua soal dengan benar dari sepuluh jumlah soal yang 

diberikan. Siswa tunarungu hanya dapat menjawab soal penjumlahan 

bilangan bulat yang menjumlahkan bilangan positif dengan bilangan 

positif misalnya 5 + 7. Sedangkan untuk penjumlahan bilang positif 

dengan bilangan negatif maupun sebaliknya bilangan negatif dengan 

bilangan positif, siswa masih kebingungan karena berbaurnya tanda 

negatif dengan tanda operasional penjumlahan. 

 

2. Treatmen atau Intervensi 

 

Pada penelitian ini treatmen atau intervensi dilaksanakan dengan 

melaksanakan pembelajaran pada siswa tunarungu materi penjumlahan 

bilangan bulat dengan menggunakan media kartu kotif berbasis animasi 

power point, adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah 

metode ceramah, demonstrasi atau simulasi dan pemberian tugas. 

Adapun langkah-langkah pemberian treatmen sebagai berikut:  

1) Guru mengkondisikan dan menyiapkan siswa tunarungu untuk 

belajar 

2) Guru melakukan apersepsi terkait materi penjumlahan bilangn bulat 

3) Guru mengenalkan madia kartu kotif (koin positif dan koin negatif) 

kepada siswa tunarungu 
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4) Guru memperlihatkan simulasi penyelesaian soal penjumlahan 

bilangan bulat menggunakan media kartu kotif melalui media 

animasi power point.  

5) Siswa memperhatikan simulasi yang diperlihatkan 

6) Guru menjelaskan kepadasiswa bahwa ketika koin negatif bertemu 

dengan koin positif maka nilainya sama dengan nol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Mendampingi siswa untuk menyelesaikan soal penjumlahan 

menggunakan kartu kotif sesuai langkah-langkah yang disimulai 

dalam powerpoint. 
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8) Guru memberikan beberapa soal penjumlahan bilangan bulat dan 

meminta siswa mengerjakan secara mandiri menggunakan kartu 

kotif. 

9) Siswa mengerjakan soal yang diberikan  dan menanyakan 

kepadaguru terkait hal yang belum dipahami 

10) Guru membimbing siswajika mengalami kesulitan.  

 

3. Kemampuan Penjumlahan Bilangan Bulat Siswa Tunarungu Pada 

Tahap Post Test 

 

Post test dilaksanakan selama empat hari untuk mengetahui 

kemampuan siswa  tunanrungu dalam menyelesaikan soal penjumlahan 

bilangan bulat setelah dierikan treatment/ intervensi berupa penggunaan 
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media kartu kotif berbasis animasi power point dalam proses pembelajaran. 

Adapun hasil yang diperoleh siswa pada tahap pre test ini yaitu: 

Tabel 4.2 kemampuan penjumlahan bilangan bulat siswa tunarungu pada  

                pre test 

No Sesi Nilai 

1 O5 40 

2 O6 60 

3 O7 70 

4 O8 70 

 

Untuk lebih jelasnya, berikut divisualisasikan ke dalam bentuk grafik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.2 kemampuan penjumlahan bilangan bulat siswa tunarungu pada  

                  post test 

  

Hasil kemampuan penjumlahan bilangan bulat siswa tunarungu 

pada post test menunjukkan peningkatan, dalam hal ini siswa tunarungu 

hanya dapat menjawab sampai dengan tujuh soal dnegan benar dari 

jumlah soal yang diberikan. Siswa tunarungu terlihat mulai mengerti 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

O5 O6 O7 O8



 
 
 

44 
 

menyelesaikan soal penjumlahan bilangn bulat campuran, hanya saja 

masih telihat bingung ketika penjumlah bilangan positi dengan bilangan 

negatif misalnya 7+(-2), hal tersebut karena tanda negatif berdekatan 

dengantanda operasional penjumlahan, dan tidak ada masalah untuk 

penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan positif. 

 

4. Perbandingan Grafik Hasil Penelitian Pre test dan Post test 

Adapun perbandingan kemampuan penjumlahan bilangan bulat 

siswa tunarungu pada pre test dan post test divisualisasikan ke dalam grafik 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 perbandingan kemampuan penjumlahan bilangan bulat siswa  

                    tunarungu pada pre test dan post test 
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 Grafik diatas menunjukkan skor tes kemampuan penjumlahan 

bilangan bulat terdapat perbedaan yang cukup signifikan sebelum dan 

sesudah diberikan intervensi berupa media kartu kotif berbasis animasi 

power point. Nilai pre test siswa adalah O1=10  O2=20  O3=20  dan 

O4=20 namun setelah penerapan media pembelajaran berbasis 

multimedianilai post test siswa adalah O5=40  O6=60  O7=70 dan O8=70. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan media media kartu 

kotif berbasis animasi power point dapat meningkatkan kemampuan 

penjumlahan bilangan bulat siswa tunarungu kelas dasar V di SLBN 

Pelambuan Banjarmasin. 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Kemampuan penjumlahan bilangan bulat siswa tunarungu pada pretest 

masih sangat rendah hal tersebut terlihat bahwa siswa hanya mampu menjawab 

paling banyak dua soal dari sepuluh soal yang diberikan. Hal tersebut 

dikarenakan karena anak tunarungu yang kurang konsep perbendaharaan kata 

sehingga berdampak pada pemahaman konsep matematika yang abstrak, 

terlebih lagi pada penjumlahan bilangan bulat siswa hanya mampu 

mengerjakan soal penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat 

positif. 

Daniel Ling dalam Sadja’ah (2005, hlm.1) mengemukakan bahwa 

ketunarunguan memberikan dampak inti yang diderita oleh yang bersangkutan 

yaitu gangguan/hambatan perkembangan bahasa. Hambatan perkembangan 
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bahasa memunculkan dampak-dampak lain yang sangat kompleks lainnyas 

seperti aspek pendidikan, hambatan emosi-sosial, perkembangan inteligensi 

dan akhirnya hambatan dalam aspek kepribadian, artinya dampak inti yang di 

derita menimbulkan/mengait pada dampak lain yang mengganggu 

kehidupannya termasuk dalam memahami konsep matematika yang abstrak.  

Kemampuan penjumlahan bilangan bulat siswa tunarungu pada post 

test mengalami peningkatan secara signifikan hal tersebut terlihat bahwa siswa 

telah mampu menjawab paling banyak tujuh soal dari sepuluh soal yang 

diberikan. Hal tersebut dikarenakan siswa tunarungu telah mendapatkan 

pembelajaraan materi penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan media 

kartu kotif berbasis animasi power point. Penggunaan media terseut dapat 

mengubah konsep penjumlahan  bilangan bulat yang abstrak menjadi konkrit, 

selain itu simulasi penggunaan kartu kotif dalam menyelesaikan soal 

penjumlahan bilangan bulat dalam bentuk animasi power point menjadikan 

anak lebih tertarik dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, dan 

animasi power point yang sifatnya visual tersebut sangat sesuai dengan kondisi 

siswa tunarungu yang tipe belajarnya visual. 

Arsyad (2014) Power Point merupakan suatu softwere yang dirancang 

khusus untuk mampu menampilkan program multimedia dengan menarik, 

mudah dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan dan relative murah, 

karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat untuk menyimpan data. 

Sedangkan menurut Darmawan (2012) programmer pembelajaran berbasis 

komputer sangatlah menguntungkan hal ini dapat dilihat dari beberapa versi 
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yaitu Power Point fasilitasnya dapat digunakan untuk memprogram model 

pembelajaran interaktif 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penilitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 

kartu kotif berbasis animasi power point dapat meningkatkan kemampuan 

penjumlahan bilangan bulat siswa tunarungu kelas V di SLBN Pelambuan 

Banjarmasin. 

 

B. Saran  

Adapun beberapa hal yang dapat penulis rekomendasikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi siswa, agar senantiasa semangat dan terus berlatih dalam belajar, 

dalm hal penjumlahan bilangan bulat, diharapkan siswa banyak berlatih 

utnuk penjumlahan bilagan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. 

2. Bagi guru, agar lebih kreatif dalam memilih media pembelajaran yang 

sesuai dnegan kondisi, karakter, kebutuhan siswa serta juga sesuai dengan 

materi pembelajaran. Khususkuntuk pembelajaran tunarungusebaiknya 

guru menggunakan media pembelajaran yang sifatnya visual. 
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