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ABSTRACT 

 

This qualitative research aimed to describe the strategies used by teacher in teaching 

fractions for deaf students in the class VB SLB-B State Salatiga. Subject in this research were 

classroom teacher who also teach mathematic courses. The technique of determine the 

subject is purposive sampling. Collecting data in this research used triangulation, namely 

participant observation, interview, and documentation. Analysis of the data used Miles and 

Huberman model. The result showed teacher strategies in teaching fractions are generally 

same as a regular school, but the implementation used more techniques of communication for 

deaf students or take advantage of the sense of sight students. The strategy is implemented 

through teacher lecture, discussion and exercises. The method is implemented using the 

techniques of oral communication and total communication. Teacher strategies also 

supported by the abacus and management of individual activities because students have 

different levels of deafness, and this makes teacher use different strategies for each student. 

Teacher different strategies for each student looks when the teacher call students, doing a 

question and answer with students, guiding students to say the word, and when doing 

exercise. Result or the impact of teacher strategies can be seen from the students mark. Based 

on the average of mark exercise showed teacher implemented strategies for each student 

based on the degree of hearing loss and the characteristics of individual students can help 

students to point out what is already understood and able to be done in accordance with the 

students' ability to receive the fractions material. The average mark of exercise and home 

work fifth B grade also showed the students  level of hearing loss experienced affect the 

students mark.  
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PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari oleh 

setiap anak, tak terkecuali anak berkebutuhan khusus (Agustina, 2012). Anak dengan “special 

needs” merupakan anak yang relatif mengalami hambatan dalam perkembangan sehingga 

membutuhkan layanan pendidikan khusus yaitu pendidikan luar biasa (Suharmini, 2009). 

Lembaga formal yang menyelenggarakan pendidikan luar biasa tersebut adalah Sekolah Luar 

Biasa (SLB) dengan jenjang pendidikan TKLB sampai SMALB (Mangunsong, dkk, 1998; 

Kemhan, 2012). Direktorat pembinaan pendidikan luar biasa mengklasifikan setiap jenjang 
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pendidikan di SLB berdasarkan ketunaan yang diderita siswa, salah satunya SLB-B untuk 

tunarungu (Nugroho, 2009). 

Tunarungu merupakan salah satu jenis kelainan fisik dalam hal pendengaran yang 

ditangani oleh SLB. Keterbatasan fungsi pendengaran yang dialami siswa tunarungu tersebut 

tentunya akan banyak menghambat siswa dalam menerima materi pelajaran di dalam kelas. 

Kekurangmampuan siswa tunarungu dalam menerima materi pelajaran secara cepat akibat 

dari kondisinya menuntut guru SLB untuk kreatif dalam menyampaikan materi pelajaran, 

termasuk pelajaran matematika yang menuntut kemampuan daya logika dan abstraksi 

(Suharmini, 2009:38-39;Hartono & Samiadi, 2008). 

Guru selain dituntut kreatif dalam menyampaikan materi pelajaran juga harus 

memperhatikan pemilihan strategi pembelajaran yang menyangkut pemilihan metode dan 

teknik pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik siswa (Uno, 2008:2). Strategi 

pembelajaran tidak hanya terbatas pada pemilihan metode dan teknik yang digunakan guru, 

akan tetapi cara guru memanfaatkan segala sesuatu untuk memberikan kemudahan kepada 

siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru SLB harus memiliki strategi pembelajaran 

untuk mengorganisir kegiatan pembelajaran matematika di kelas dengan memperhatikan 

kemampuan dan kelemahan setiap individu siswa tunarungu, terlebih guru harus memiliki 

kemampuan atau teknik khusus untuk berkomunikasi dengan siswa tunarungu.  

Cawton (2001) dalam penelitiannya memaparkan strategi yang dilakukan guru 

diantaranya membatasi jumlah siswa dalam kelas, terampil menggunakan bahasa isyarat, dan 

menggunakan kelebihan dan kelemahan siswa dalam mengajar. Nurhayati (2007) dalam 

penelitiannya menjelaskan proses belajar mengajar dan penggunaan metode pembelajaran 

bagi siswa tunarungu pada dasarnya sama dengan sekolah formal biasa, yang menjadi 

perbedaan adalah sarana komunikasi dalam mengajar, yaitu menggunakan bahasa isyarat, 

sedangkan Hidayati (2012) mengungkapkan strategi guru dalam membelajarkan matematika 

pada materi sifat-sifat bangun datar dapat dilihat dari penggunaan metode dan teknik yang 

sama seperti di sekolah formal, tetapi taktik yang digunakan guru untuk mengajar terlihat 

berbeda.  

Kelas VB merupakan salah satu kelas di SLB Negeri Salatiga yang menampung siswa 

tunarungu. Berdasarkan hasil wawancara, siswa kelas VB memiliki tingkat ketunarunguan 

yang berbeda-beda. Hal tersebut mengakibatkan daya tangkap siswa juga berbeda-beda, 

sedangkan guru kelas VB juga masih sedikit kesulitan dalam membangun komunikasi dengan 

siswa karena terhitung baru menjadi guru di jurusan tunarungu. Guru juga kesulitan 

mengajarkan materi matematika yang berkaitan dengan konsep, terlebih harus mengajarkan 
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kepada siswa tunarungu. Materi matematika yang menuntut pemahaman konsep salah satunya 

adalah materi pecahan yang akan diajarkan di Semester dua. Berdasarkan uraian di atas, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Strategi Guru dalam Membelajarkan 

Pecahan bagi Siswa Tunarungu Kelas VB di SLB-B Negeri Salatiga”. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru SLB-B Negeri 

Salatiga dalam membelajarkan pecahan bagi siswa tunarungu kelas VB. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan untuk 

mendeskripsikan secara mendalam tentang strategi guru dalam membelajarkan pecahan serta 

interaksi yang terjadi antara guru dan siswa saat proses belajar mengajar berlangsung di kelas 

VB di SLB-B Negeri Salatiga (Sugiyono, 2010). 

Penelitian dilakukan di SLB-B Negeri Salatiga, yang terletak di Jl. Hassanudin III, 

Banjaran, Mangunsari, Salatiga. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 

2014. Subyek dalam penelitian ini adalah guru kelas VB yang juga mengampu mata pelajaran 

matematika. Subyek bertindak sebagai sumber data atau sebagai informan. Teknik penentuan 

subyek dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling atau teknik sampling 

bertujuan, yaitu pengambilan sampel ditentukan berdasarkan subyek yang sesuai dengan 

tujuan dan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). Penentuan subyek dilakukan dengan 

mempertimbangkan hal berikut, yaitu subyek dianggap sebagai orang yang paling tahu dan 

dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti, subyek bersedia untuk terlibat dalam 

penelitian dan subyek bersedia meluangkan waktu untuk peneliti dalam mendapatkan sumber 

data. 

Penelitian ini menggunakan triangulasi untuk teknik pengumpulan data. Penggunaan 

triangulasi dalam teknik pengumpulan data sekaligus mengecek kredibilitas data dengan 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Triangulasi meliputi observasi 

partisipatif, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2010). Observasi partisipatif dalam 

penelitian ini dilakukan dengan mengikuti kegiatan pembelajaran matematika yang sedang 

berlangsung untuk memperoleh data seputar strategi guru yang mencakup penggunaan 

metode dan teknik komunikasi yang digunakan guru dalam membelajarkan pecahan kepada 

siswa kelas VB, kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan rencana pembelajaran yang 

telah dirancang, strategi guru bagi setiap siswa kelas VB, serta berbagai interaksi maupun 

perilaku siswa kelas VB yang muncul selama pembelajaran. Penelitian ini menggunakan 

wawancara mendalam untuk menggali lebih banyak informasi yang tidak diperoleh saat 
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observasi dari subyek penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengambil data gambar yang 

meliputi keadaan kelas, keadaan guru, keadaan siswa serta keadaan sekolah SLB-B Negeri 

Salatiga. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan handycam untuk rekaman video 

dan kamera digital untuk foto saat mengamati proses pembelajaran di kelas. 

Instrumen penelitian yang utama adalah penulis sendiri didukung dengan pedoman 

observasi, pedoman wawancara, dan data lain yang diperlukan. Tahapan analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan model Miles and  Huberman dalam Sugiyono (2010) yang 

memaparkan analisis data kualitatif deskriptif melalui tiga alur, yaitu data reduction, data 

display, dan conclusion drawing/verification. Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, dan 

membuang yang tidak perlu. Data yang sudah direduksi selanjutnya disajikan. Penyajian data 

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcart, dan 

sejenisnya maupun berupa teks naratif. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

 

HASIL PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan dua minggu, yaitu pada minggu keempat bulan Februari sampai 

dengan minggu pertama bulan Maret, tepatnya tanggal 24 Februari 2014 sampai 4 Maret 

2014. Penelitian dilakukan dalam dua tahap, yaitu observasi terhadap kegiatan pembelajaran 

matematika materi pecahan yang dilaksanakan pada jam efektif di kelas dan wawancara 

dengan guru kelas yang juga mengampu mata pelajaran matematika yang dilakukan diluar 

jam efektif supaya kegiatan pembelajaran tidak terganggu. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, kurikulum yang digunakan di SLB adalah 

KTSP untuk SLB, yang berpedoman pada Standar isi (SI) yang mengatur standar kompetensi 

(SK) dan kompetensi dasar (KD) mata pelajaran matematika untuk siswa tunarungu. 

Kurikulum siswa tunarungu hampir sama dengan kurikulum siswa Sekolah Dasar regular. 

Guru menyusun RPP setelah kegiatan pembelajaran. Hal ini dikarenakan guru bukan 

merupakan guru bidang studi matematika dan guru tidak selalu membuat RPP saat akan 

mengajar. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan pembelajaran matematika tidak sesuai 

dengan RPP yang disusun oleh guru. Ketidaksesuaian terletak pada materi ajar dan uraian 

kegiatan pembelajaran. 

Guru hanya menggunakan sumber buku paket matematika SD regular untuk kelas V SD 

dan MI karangan Indriyastuti, sedangkan soal-soal yang diberikan dibuat sendiri oleh guru. 

Materi pelajaran yang diajarkan yaitu mengenai operasi hitung pecahan yang meliputi 
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penjumlahan pecahan biasa dengan bilangan utuh, penjumlahan pecahan campuran dengan 

pecahan campuran, dan mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk desimal dan persen. 

Penjumlahan pecahan biasa dengan bilangan utuh dan penjumlahan pecahan campuran 

dengan pecahan campuran diajarkan terlebih dahulu, sedangkan mengubah bentuk pecahan 

biasa ke bentuk desimal dan persen dijelaskan sesudahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

KD awal yang seharusnya di ajarkan di awal justru di ajarkan terakhir. Guru SA menjelaskan 

bahwa materi tersebut diajarkan di akhir karena materinya lebih mudah, sehingga saat siswa 

diberikan evaluasi dan bisa mengerjakan siswa akan merasa senang karena bisa mengerjakan. 

Hasil wawancara dengan guru menyebutkan bahwa guru tidak membatasi materi, akan tetapi 

keluasan dan kedalaman materi operasi hitung pecahan disesuaikan dengan kemampuan siswa 

tunarungu. Contoh soal maupun soal-soal yang diberikan masih sederhana dan dengan tingkat 

kesulitan yang sama. 

Guru mengungkapkan sudah mengajar di SLB Negeri Salatiga selama 30 tahun. Latar 

belakang pendidikan guru yaitu SGPLB selama 2 tahun dan kemudian S1 di UKSW jurusan 

Pendidikan PPKN. Guru masih satu semester menjadi guru di jurusan B atau tunarungu. 

Sebelumnya guru mengajar di jurusan C atau tunagrahita dan juga sebagai guru kelas, karena 

kebijakan sekolah yang mengadakan rolling guru dalam upaya penyegaran maka guru  

diminta untuk mengajar jurusan B dan menjadi guru kelas VB yang juga mengampu mata 

pelajaran matematika. Mata pelajaran matematika seharusnya diampu oleh guru bidang studi 

yaitu bapak kepala sekolah, tetapi karena beliau tidak bisa meninggalkan tugas dinas maka 

pelajaran matematika diampu oleh guru kelas. Saat wawancara guru menjelaskan sudah 

mengajar selama 30 tahun sehingga sudah paham dengan karakteristik setiap siswa. 

Karakteristik setiap siswa dapat dipahami oleh guru melalui penanganan sehari-hari. Guru 

meskipun tidak memiliki data mengenai gangguan yang diderita siswa tetapi bisa 

mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berdasarkan sisa pendengaran yang dimiliki siswa 

dan karakter yang ditunjukkan siswa. 

Metode pembelajaran yang digunakan guru dalam membelajarkan operasi hitung pecahan 

bagi siswa tunarungu kelas VB yaitu ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas. Guru dalam 

empat kali pertemuan menggunakan metode pembelajaran yang sama. Saat wawancara guru 

menjelaskan bahwa guru menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas 

karena siswa sudah terbiasa diajar menggunakan metode tersebut dan metode tersebut mudah 

diterima siswa. Menurut guru, siswa akan kesulitan jika diajarkan dengan metode lain. Hasil 

wawancara dengan guru menunjukkan bahwa guru belum begitu paham mengenai teknik 

komunikasi manual, oral, maupun komunikasi total bagi siswa tunarungu. Guru masih 
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menggunakan pedoman kamus bahasa isyarat jika belum paham, karena guru terhitung baru 

mengajar siswa jurusan B dan belum pernah mengikuti pelatihan khusus untuk guru jurusan 

B.  

Media pembelajaran yang digunakan guru untuk membelajarkan pecahan adalah sempoa, 

untuk memudahkan siswa tunarungu dalam menghitung penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, maupun pembagian. Hasil observasi menunjukkan hampir semua siswa tunarungu 

kelas VB masih belum hafal perkalian maupun pembagian. Saat diwawancarai, guru SA 

mengatakan kesulitan untuk merancang media pembelajaran lain untuk mengajarkan pecahan. 

Guru SA juga mengatakan siswa sudah memiliki konsep pecahan, sehingga untuk 

mengajarkan operasi hitung pecahan hanya menggunakan sempoa. 

Lingkungan fisik kelas VB cukup kondusif untuk belajar. Kelas VB meskipun kecil tetapi 

bersih karena siswa setiap pagi bergantian piket membersihkan kelas, dan kelas sudah 

dikeramik dan dicat dengan tembok warna hijau cerah  yang memberi kesan sejuk. Kelas 

sudah dilengkapi dengan white board, jendela, dan lemari buku. Saat wawancara guru 

menjelaskan bahwa guru mengatur posisi tempat duduk siswa secara berjajar karena siswa 

tunarungu memiliki kecenderungan untuk mengganggu siswa lain jika posisi tempat duduk 

disusun depan belakang. Pengaturan tempat duduk sejajar membuat siswa tidak terhalang oleh 

siswa lain dan juga memudahkan guru dalam membimbing siswa. Hasil observasi 

menunjukkan SN yaitu siswa yang memiliki sisa pendengaran paling banyak duduk paling 

dekat dengan guru, dan kemudian diikuti AN, MS, HA, dan MV dengan sisa pendengaran 

yang semakin kurang. Saat wawancara guru menjelaskan bahwa pengaturan tempat duduk 

tersebut tidak berkaitan dengan tingkat sisa pendengaran siswa. Guru SA menjelaskan bahwa 

guru menempatkan SN di dekat meja guru karena SN adalah siswa perempuan sendiri dan 

sering menangis jika diganggu siswa lain, sehingga guru menempatkan SN dekat dengan meja 

guru. 

Saat wawancara guru menjelaskan bahwa guru menggunakan pengelolaan kelas 

individual. Pengelolaan kelas klasikal tidak mungkin digunakan karena siswa memiliki sisa 

pendengaran yang berbeda-beda, sehingga guru harus membimbing siswa satu per satu karena 

siswa memiliki daya tangkap yang berbeda-beda. Siswa yang cenderung tidak memiliki sisa 

pendengaran lebih banyak membutuhkan bimbingan guru. Siswa kelas VB hanya 

menggunakan satu guru yaitu guru kelas dan tidak membutuhkan guru bantu khusus karena 

sudah bisa ditangani oleh guru kelas. 

Hasil observasi selama empat pertemuan menunjukkan guru mengevaluasi kemajuan 

belajar siswa dengan memberikan pertanyaan lisan kepada siswa, meminta siswa untuk maju 
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mengerjakan soal di depan kelas satu per satu, dan memberikan latihan soal dan PR. Saat 

wawancara guru mengungkapkan bahwa tes lisan, tes tertulis, dan tes perbuatan digunakan 

dalam evaluasi karena ketiganya saling melengkapi, tetapi tes tertulis adalah tes yang paling 

sering diberikan oleh guru untuk pelajaran matematika. Soal tes tertulis yang dikerjakan siswa 

di sekolah dianggap sebagai ulangan harian. Guru sering memberikan PR kepada siswa dan 

PR selalu diperiksa oleh guru dan juga ditanda tangani oleh orang tua siswa. Tes perbuatan 

tidak digunakan guru saat pelajaran matematika. Guru menjelaskan bahwa target yang harus 

dicapai oleh setiap siswa adalah sama yaitu nilai matematika dengan KKM 60, akan tetapi 

mengingat tingkat sisa pendengaran yang dimiliki siswa berbeda-beda tentunya menyebabkan 

perolehan nilai yang dicapai setiap siswa berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya dan hal 

tersebut dimaklumi oleh guru.  

Guru memiliki daftar nilai khusus pelajaran matematika yang mencakup nilai ulangan 

harian, yang terdiri dari tes tertulis dan tes perbuatan, dan juga nilai tugas dan PR. Remidi 

atau perbaikan biasanya diberikan oleh guru setelah ulangan umum atau tes akhir semester. 

Guru selama mengajarkan materi pecahan selalu menilai pekerjaan siswa yang dikerjakan di 

sekolah atau yang disebut tes tertulis dan juga menilai PR siswa. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan SK dan KD yang digunakan guru dalam RPP sudah sesuai 

dengan kurikulum KTSP untuk SLB. SK dan KD tersebut kemudian menjadi pedoman bagi 

guru dalam menyusun materi pecahan bagi siswa kelas VB, sedangkan pelaksanaan 

pembelajaran yang berlangsung tidak sesuai dengan RPP yang disusun guru. Ketidaksesuaian 

terletak pada materi ajar dan urutan kegiatan pembelajaran. 

Hasil wawancara menunjukkan guru SA hanya menggunakan satu buku pedoman dalam 

mengajarkan pecahan, sedangkan menurut Haryati (2007:12) menyusun materi pelajaran pada 

KTSP kurang tepat jika hanya tergantung pada satu buku teks dan dianggap sebagai satu-

satunya sumber bahan ajar. Guru hendaknya menggunakan banyak referensi sebagai bahan 

rujukan karena bukan hanya menyelesaikan materi dalam satu buku, tetapi membantu siswa 

mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan. Guru hanya menggunakan satu sumber dalam 

mengajarkan pecahan karena guru menggunakan buku tersebut untuk mempelajari cara-cara 

mengerjakan soal yang kemudian akan dijelaskan kepada siswa tunarungu, sedangkan soal-

soal yang diberikan dibuat sendiri oleh guru. Guru tetapi tidak mengejar target materi satu 

buku karena buku yang digunakan adalah untuk SD regular, dan guru memberikan materi  

menyesuaikan dengan kemampuan siswa tunarungu. Hasil observasi menunjukkan urutan 
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materi pecahan yang disusun guru belum sistematis karena tidak disusun dari yang mudah ke 

sulit, sedangkan menurut PSG (2012:83) pengaturan materi dapat dimulai dari yang paling 

mudah ke yang paling sulit. Urutan materi harus diperhatikan agar proses pembelajaran 

menjadi runtut (Haryati, 2007:9). 

Guru dapat mengenali tingkat ketunarunguan yang diderita siswa salah satunya melalui 

kemampuan mengucapkan kata. Hal tersebut merupakan salah satu karakteristik yang 

ditunjukkan siswa akibat dari gangguan pendengaran atau ketunarunguan yang dialaminya. 

Karakteristik yang ditunjukkan setiap siswa berbeda-beda karena siswa memiliki tingkat 

ketunarunguan yang berbeda. Beberapa karakteristik yang ditunjukkan siswa kelas VB pada 

sesuai dengan yang diungkapkan oleh Delphie (2006) dan Smith dalam Sugiarmin & Baihaqi 

(2006:291) yaitu siswa kesulitan mengikuti petunjuk secara lisan, enggan untuk berpartisipasi 

secara oral karena hambatan pendengarannya, mengabaikan perintah-perintah verbal, 

kesulitan dalam membaca dan berbicara, dan mata sering ditujukan pada wajah guru. Selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung, guru selalu berupaya untuk memahami dan memaklumi 

karakteristik setiap siswa dan menerima siswa apa adanya. Saat wawancara guru mengatakan 

bahwa guru berusaha untuk tidak menjadikan keterbatasan siswa sebagai kesulitan dan guru 

berusaha untuk mampu memahami apa yang dialami siswa. Hal tersebut sejalan dengan yang 

diungkapkan oleh Yamin (2003:4) bahwa guru harus memiliki kemampuan dan kerelaan 

untuk memaklumi pikiran dan perasaan siswa, dan guru harus menerima siswa apa adanya. 

Strategi guru dalam menyampaikan materi pecahan bagi siswa tunarungu kelas VB 

dengan memberikan contoh pengerjaannya terlebih dulu bagi semua siswa. Setelah guru 

memberikan contoh pengerjaan, guru memberikan soal latihan dengan tingkat kesulitan yang 

sama dengan contoh yang diberikan dengan meminta siswa maju ke depan kelas atau meminta 

siswa mengerjakan soal di buku. Strategi pembelajaran yang digunakan guru SA dalam 

membelajarkan pecahan dapat dilihat dari metode yang digunakan guru dan teknik 

komunikasi yang digunakan guru dalam mengimplementasikan metode pembelajaran, serta 

pendayagunaan komponen strategi pembelajaran yaitu media pembelajaran dan pengelolaan 

kelas. Strategi pembelajaran diimplementasikan melalui metode ceramah, tanya jawab dan 

latihan. Selanjutnya, untuk mengimplementasikan metode ceramah, tanya jawab, dan latihan 

guru menggunakan teknik komunikasi oral dan komunikasi total. Metode pembelajaran yang 

digunakan guru sama seperti pada sekolah regular, tetapi metode tersebut diimplementasikan 

dengan teknik yang berbeda yaitu dengan teknik komunikasi oral dan komunikasi total. Hal 

tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ahmadi, dkk (2011:133) bahwa mengajar 

menggunakan metode yang sama belum tentu menggunakan teknik yang sama pula. 
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Guru menggunakan teknik komunikasi oral untuk mengimplementasikan metode tanya 

jawab. Guru melatih siswa untuk memahami apa yang diucapkan guru dengan memperhatikan 

gerak bibir, ekspresi wajah, maupun nada pengucapannya. Saat bertanya jawab dengan siswa 

maupun membimbing dalam mengucapkan kata, guru menggunakan teknik oral yang 

menekankan pada pembimbingan ucapan dan membaca ucapan. Hal tersebut sejalan dengan 

yang diungkapkan oleh Smith dalam Sugiarmin & Baihaqi (2006:283) bahwa komunikasi 

secara oral difokuskan pada pemanfaatan pendengaran yang tersisa yang mungkin masih 

dimiliki siswa, dengan dilatih memperhatikan gerak bibir, posisi bibir, serta gigi agar dapat 

memahami apa yang diucapkan. Selain teknik komunikasi oral, guru juga menggunakan 

teknik komunikasi total untuk mengimplementasikan metode ceramah, tanya jawab dan 

latihan. Komunikasi total yang dimaksud yaitu guru melatih siswa untuk belajar berbicara, 

membaca, menulis, menggunakan isyarat sederhana, dan menggunakan isyarat jari tangan 

(finger spelling) untuk menyatakan angka. Guru menggunakan segala bentuk komunikasi agar 

memberi kemudahan bagi siswa dalam menerima materi operasi hitung pecahan dan juga 

mengembangkan kemampuan berbahasa siswa. Isyarat jari tangan (finger spelling) angka 

paling sering digunakan guru saat mengimplementasikan metode  ceramah, yaitu saat guru 

menjelaskan contoh soal dan saat bertanya jawab dengan siswa atau membimbing siswa saat 

latihan. Guru menggunakan pedoman finger spelling angka seperti pada kamus sistem isyarat 

bahasa indonesia saat mengajarkan pecahan, meskipun tidak semua finger spelling sama. 

Finger spelling untuk menyatakan pecahan biasa dan pecahan campuran pada kamus juga 

tidak digunakan guru. Hal tersebut disebabkan karena guru masih dalam tahap belajar, 

sehingga guru dalam menyatakan pecahan menggunakan teknik yang lebih dianggap mudah. 

Guru juga menggunakan isyarat sederhana saat menjelaskan kepada siswa, atau saat siswa 

belum paham dijelaskan hanya dengan teknik oral saja. Hal tersebut sejalan dengan yang 

diungkapkan oleh Smith dalam Sugiarmin & Baihaqi (2006:283) bahwa komunikasi total 

berarti setiap siswa tunarungu berhak untuk belajar menggunakan segala bentuk komunikasi 

agar bisa mengembangkan kemampuan bahasa pada usia sedini mungkin. Komunikasi total 

terdiri dari membedakan gerak atau mimik tubuh siswa, bahasa isyarat yang formal, belajar 

berbicara, membaca ucapan, isyarat jari tangan (finger spelling), serta belajar membaca dan 

menulis. 

Strategi guru juga didukung dengan penggunaan media sempoa yang memudahkan siswa 

dalam menghitung. Guru juga mengungkapkan hanya menggunakan contoh benda utuh 

kemudian dibagi menjadi beberapa bagian saat pertama kali mengenalkan konsep pecahan, 

dan sekarang siswa sudah memiliki konsep pecahan sehingga tidak menggunakan media 
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pembelajaran lain. Sempoa meskipun bukan merupakan media pembelajaran utama dalam 

pembelajaran operasi hitung pecahan, tetapi memberikan kemudahan bagi siswa tunarungu 

dalam menghitung. Sempoa termasuk obyek atau benda konkret (nyata) yang dapat dilihat 

dan diotak-atik secara langsung oleh siswa tunarungu. Strategi guru SA dalam membelajarkan 

pecahan juga tidak dapat terlepas dari pengelolaan kelas yang dilakukan guru. Pengelolaan 

kelas berkaitan dengan pengoorganisasian ruangan atau lingkungan fisik dan pengelolaan 

kegiatan (PSG, 2012:144). Pengoorganisasian ruangan yang dilakukan guru salah satunya 

ditunjukkan dari pengaturan tempat duduk siswa yang disusun berjajar. 

Guru menggunakan pengelolaan kegiatan individual karena tingkat sisa pendengaran 

yang dimiliki siswa berbeda-beda. Pengelolaan kegiatan individual yang dimaksud adalah 

kelas disatukan dalam materi yang sama yaitu operasi hitung pecahan dan menggunakan 

metode yang sama, tetapi guru perlu membimbing siswa satu per satu karena tingkat sisa 

pendengaran yang berbeda menyebabkan daya tangkap siswa berbeda. Semakin sedikit sisa 

pendengaran yang dimiliki siswa maka semakin banyak guru harus membimbing siswa 

tersebut. 

Strategi pembelajaran pada dasarnya merupakan pendayagunaan secara tepat dan optimal 

semua komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran berjalan 

dengan efektif. Guru mengungkapkan strategi yang digunakan untuk setiap siswa berbeda-

beda menyesuaikan tingkat ketunarunguan yang diderita siswa dan karakteristik siswa. Hal 

tersebut yang menjadi dasar bagi guru dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran. 

Strategi guru yang berbeda-beda dapat dilihat selama proses pembelajaran saat guru 

memanggil siswa, melakukan tanya jawab dengan siswa, membimbing siswa dalam 

mengucapkan kata, dan saat memberikan soal latihan kepada siswa. Guru menggunakan 

strategi yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat ketunarunguan dan karakteristik masing-

masing siswa. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Mangunsong (1998:13) 

bahwa strategi, metode, maupun teknik pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi siswa 

atau tipe kecacatan dan tingkat keparahan siswa. Semakin berat gangguan pendengaran yang 

diderita siswa maka semakin banyak membutuhkan bimbingan guru, dan hal tersebut 

membuat guru melakukan segala cara dalam mengimplementasikan metode, teknik 

komunikasi, dan media sempoa agar siswa tunarungu dapat menerima materi pecahan dengan 

mudah. Strategi guru untuk mengajarkan pecahan bagi siswa yang memiliki sisa pendengaran 

agak rendah atau cenderung total lebih banyak menggunakan isyarat sederhana dan teknik 

komunikasi yang bervariasi dan dilakukan berulang-ulang karena siswa tidak dapat 

menangkap atau menerima pesan yang disampaikan guru dengan cepat. Siswa lebih bisa 
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merespon dan menangkap pesan saat guru menyentuh siswa, menatap wajah siswa dan 

menjelaskan dengan isyarat sederhana, dan strategi lain yang lebih banyak memanfaatkan 

indra penglihatan siswa. 

Nilai yang diperoleh setiap siswa juga merupakan hasil atau dampak dari strategi yang 

sudah diimplementasikan guru bagi setiap siswa dalam membelajarkan pecahan. Berdasarkan 

rata-rata nilai tertulis siswa menunjukkan bahwa strategi yang diimplementasikan guru bagi 

setiap siswa kelas VB yang didasarkan pada tingkat ketunarunguan dan karakteristik masing-

masing siswa tersebut dapat membantu siswa dalam menunjukkan apa yang sudah dipahami 

dan mampu dikerjakan siswa sesuai dengan kemampuannya dalam menerima materi pecahan. 

Selain itu, rata-rata nilai tertulis siswa didukung dengan rata-rata nilai PR menunjukkan 

tingkat ketunarunguan yang dialami siswa mempengaruhi daya tangkap siswa. Rata-rata nilai 

tertinggi diperoleh siswa yang menyandang gangguan pendengaran taraf berat dengan sisa 

pendengaran yang agak banyak, sedangkan rata-rata nilai terendah diperoleh siswa yang 

menyandang gangguan pendengaran taraf sangat berat dan cenderung tidak memiliki sisa 

pendengaran, meskipun rata-rata nilai yang rendah tersebut juga dipengaruhi beberapa faktor. 

Akan tetapi, guru meskipun terhitung guru baru di jurusan tunarungu selama membelajarkan 

pecahan sudah berupaya untuk mengimplementasikan strategi atau segala cara yang 

memudahkan siswa tunarungu dalam menerima materi pecahan. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan temuan dalam penelitian mengenai 

strategi guru dalam membelajarkan pecahan bagi siswa tunarungu kelas VB di SLB-B Negeri 

Salatiga ini dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan guru secara umum sama seperti 

sekolah regular, tetapi pelaksanaannya lebih banyak menggunakan teknik komunikasi bagi 

siswa tunarungu atau memanfaatkan indra penglihatan siswa. Strategi guru 

diimplementasikan melalui metode ceramah, tanya jawab dan latihan. Metode tersebut 

selanjutnya diimplementasikan menggunakan teknik komunikasi oral dan komunikasi total. 

Strategi guru juga didukung penggunaan media sempoa untuk memudahkan siswa dalam 

menghitung dan juga tidak terlepas dari pengelolaan kelas yang digunakan guru. Pengelolaan 

kelas menyangkut pengoorganisasian ruang kelas dan pengelolaan kegiatan. Guru 

menggunakan pengelolaan kegiatan individual, karena siswa kelas VB memiliki tingkat 

ketunarunguan berbeda-beda yang menyebabkan daya tangkap siswa berbeda-beda sehingga 

guru harus membimbing satu per satu. Hal tersebut menjadi dasar bagi guru menggunakan 

strategi yang berbeda-beda dalam membelajarkan pecahan dengan menyesuaikan tingkat 
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ketunarunguan yang diderita siswa dan karakteristik yang ditunjukkan siswa. Strategi guru 

yang berbeda-beda dalam membelajarkan pecahan dapat dilihat dari proses pembelajaran 

yang terjadi ketika guru memanggil siswa, melakukan tanya jawab dengan siswa, 

membimbing siswa dalam mengucapkan kata, dan saat memberikan soal latihan kepada 

siswa. Hasil atau dampak dari strategi yang diimplementasikan guru ditunjukkan oleh nilai 

yang diperoleh siswa. Berdasarkan rata-rata nilai tertulis yang diperoleh siswa kelas VB 

menunjukkan bahwa strategi yang diimplementasikan guru bagi setiap siswa yang didasarkan 

pada tingkat ketunarunguan dan karakteristik masing-masing siswa tersebut dapat membantu 

siswa dalam menunjukkan apa yang sudah dipahami dan mampu dikerjakan siswa sesuai 

dengan kemampuannya dalam menerima materi pecahan. Rata-rata nilai tertulis siswa kelas 

VB  juga menunjukkan bahwa tingkat ketunarunguan yang dialami siswa mempengaruhi daya 

tangkap siswa, dan hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap nilai yang diperoleh siswa. Hal 

tersebut juga didukung oleh rata-rata nilai PR siswa kelas VB yang juga menunjukkan bahwa 

tingkat ketunarunguan yang dialami siswa berpengaruh terhadap nilai yang diperoleh siswa. 

Rata-rata nilai tertinggi diperoleh siswa yang menyandang gangguan pendengaran taraf berat 

dengan sisa pendengaran yang agak banyak, sedangkan rata-rata nilai terendah diperoleh 

siswa yang menyandang gangguan pendengaran taraf sangat berat dan cenderung tidak 

memiliki sisa pendengaran, meskipun rata-rata nilai yang rendah tersebut juga dipengaruhi 

beberapa faktor. Akan tetapi, guru meskipun terhitung guru baru di jurusan tunarungu selama 

membelajarkan pecahan sudah berupaya untuk mengimplementasikan strategi atau segala cara 

yang memudahkan siswa tunarungu dalam menerima materi pecahan. 

Selain ditemukan strategi guru dalam membelajarkan pecahan bagi setiap siswa, 

ditemukan pula karakteristik siswa tunarungu kelas VB di SLB-B Negeri Salatiga antara lain 

siswa tunarungu kelas VB membutuhkan obyek konkret dalam melakukan operasi hitung, 

siswa tunarungu memiliki kecenderungan banyak bicara dengan sesama siswa tunarungu, dan 

siswa tunarungu kelas VB hanya bisa membuat kalimat dengan tiga suku kata.  
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