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ABSTRAK
Nama
: Siska Seprilya
Program Studi :Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
Judul
:Implementasi Metode Cooperative Learning
Dalam
Meningkatkan Hasil Belajar Anak Berkebutuhan Khusus (Slow
Leaner) Di Sekolah Dasar Harapan Mulia Kota Jambi
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Guru Dalam
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode Cooperative
Learning Pada Anak Berkebutuhan Khusus (Slow Leaner) Di Sekolah Dasar
(Sdlb) Harapan Mulia Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan
yang bersifat Kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan
Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Data yang diperoleh melalui dua
sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Analisa data yang digunakan adalah
Analisa Deskriptif Kualitatif dengan memberikan pemaparan gambaran mengenai
situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif Subjek penelitian ini adalah siswa
kelas V di SDLB Harapan Mulia Kota Jambi. Hasil dari penelitian ini mengenai
implementasi guru dalam menerapkan metode cooperative learning dikelas V
SDLB Harapan Mulia Kota Jambi sudah terlakasana dengan baik. Untuk kendala
maupun kesulitan yang dialami guru dalam penggunaan metode cooperative
learning dikelas V berupa kemampuan guru yang masih kurang mengetahui fasefase maupun tahapan dalam menggunakan metode cooperative learning,
kemudian kareakter dan keterbatasan siswa, daya serap siswa dan yang terakhir
kesulitan untuk membentuk kelompok yang dikarenakan kekuruangan anak di
dalam kelas, serta kurangnya kemampuan dan pengalaman guru dalam
memberikan pembelajaran yang benar-benar di butukhan oleh anak.
Kata Kunci : Cooperative Learning, Slow Leaner
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ABSTRACT

Name
: Siska Seprilya
Study Program : Teacher of Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
Entitle
: Implementation of Cooperative Learning Method in Improving
Learning Outcomes of Children with Special Needs (Slow
Leaner) at Harapan Mulia Elementary School, Jambi City

This thesis writing aims to find out the Teacher's Implementation in
Improving Student Learning Outcomes by Using the Cooperative Learning
Method in Children with Special Needs (Slow Leaner) in Primary Schools (Sdlb)
Harapan Mulia, Jambi City. This research is a qualitative research field. Data
collection is done by holding Observations, Interviews, and Documentation. Data
obtained through two sources, namely primary data and secondary data. Analysis
of the data used is a Qualitative Descriptive Analysis by providing a description
of the situation under study in the form of narrative description The subject of this
research is fifth grade students at SDLB Harapan Mulia, Jambi City. The results
of this study regarding the implementation of teachers in implementing
cooperative learning methods in class V SDLB Harapan Mulia, Jambi City were
well implemented. For the constraints and difficulties experienced by teachers in
the use of cooperative learning methods in class V in the form of the ability of
teachers who still do not know the phases or stages in using cooperative learning
methods, then the characteristics and limitations of students, student absorption
and finally difficulty to form groups due to the lack of children in the classroom,
and the lack of ability and experience of the teacher in providing learning that is
really needed by the child

Keywords: Cooperative Learning, Slow Leaner
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah sebuah usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok
agar seseorang menjadi dewasa yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan
kebudayaan. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan baik di
lingkungan keluarga, sekolah maupun di masyarakat sebagai lembaga
pendidikan formal, maupun non formal. Pendidikan merupakan segala
pengaruh yang diupayakan oleh sekolah terhadap anak yang bersekolah agar
mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap
hubungan-hubungan dan tugas tugas sosial mereka. (Abdul Kadir. 2015, hal.
60).
Didalam sebuah pendidikan akan terjadi sebuah proses pembelajaran yang
dilakukan oleh guru dan peserta didik. Pembelajaran adalah sebuah upaya
untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya
(effort) dan berbagai strategi, metode dan pendekatan ke arah pencapaian
tujuan yang telah direncanakan. Pendidikan dapat pula dipandang sebagai
sebuah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk
membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber
belajar.
Jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia dari tahun ke tahun terus
meningkat. PBB memperkirakan bahwa paling sedikit ada 10 persen anak usia
sekolah yang memiliki kebutuhan khusus. Di Indonesia, jumlah anak usia
sekolah, yaitu 5-14 tahun, ada sebanyak 42.8 juta jiwa. Jika mengikuti
perkiraan tersebut, maka diperkirakan ada kurang lebih 4.2 juta anak Indonesia
yang berkebutuhan khusus (Dinie Ratri Desiningrum, 2016 hal. 1).
Anak lamban belajar atau slow learners adalah anak yang mengalami
keterlambatan perkembangan mental, serta memiliki keterbatasan kemampuan
belajar dan penyesuaian diri karena mempunyai IQ sedikit di bawah normal,

1

yaitu antara 70 sampai 90, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan
berulang-ulang untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik dan nonakademik.
Anak lamban belajar mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu dan
menghadapi beberapa masalah belajar yang berbeda dari siswa normal lainnya
Anak berkebutuhan khusus bukanlah anak bodoh hanya saja ia
membutuhkan perhatian yang lebih karena keterbatasan fisik dan kemampuan
otak untuk berfikir. (Aqila Smart, 2010, hal. 25) Sebagai individu yang
memiliki kekurangan mereka cenderung merasa malu, rendah diri (minder) dan
sensitif, memisahkan diri dari lingkungan, tertutup dan mengalami kekecewaan
hidup. Ditambah dengan pandangan masyarakat yang kurang positif juga justru
menambah beban permasalahan bagi anak penyandang slow leaner.
Masyarakat beranggapan bahwa anak berkelainan fisik tidak dapat berperan,
bersosialisasi, dan tidak dapat melakukan aktivitas seperti anak-anak normal
lainnya.
Anak lamban belajar atau slow learners adalah salah satu anak
berkebutuhan khusus yang membutuhkan layanan pendidikan khusus di
sekolah inklusi. Layanan pendidikan khusus tersebut dibutuhkan karena anak
lamban belajar harus menghadapi beberapa masalah belajar, seperti: 1)
kesulitan memahami konsep abstrak; 2) mempunyai kosa kata yang terbatas; 3)
mempunyai motivasi belajar yang rendah; 4) membutuhkan waktu yang lebih
lama untuk memahami suatu materi dibandingkan anak normal seusianya; dan
5) membutuhkan pengulangan dalam penjelasan materi.
Dengan mengucilkan anak berkelainan merupakan tindakan yang tidak
tepat karena mereka ada bukan sebagai beban tapi sebagai anugerah dari Allah
SWT yang juga harus disyukuri keberadaannya. Bahkan banyak anak yang
berkelainan memiliki kemampuan atau potensi yang unik yang tidak dimiliki
oleh anak-anak lain. Sebenarnya dengan keterbatasan yang ada pada diri
mereka harus disikapi secara positif agar mereka dapat dikembangkan
potensinya seoptimal mungkin dan diharapkan dapat memberikan manfaat
sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup
di dunia maupun di akhirat kelak.
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Didalam sebuah pendidikan akan terjadi sebuah proses pembelajaran yang
dilakukan oleh guru dan peserta didik. Pembelajaran adalah sebuah upaya
untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya
(effort) dan berbagai strategi, metode dan pendekatan ke arah pencapaian
tujuan yang telah direncanakan. Pendidikan dapat pula dipandang sebagai
sebuah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk
membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber
belajar (Abdul Majid 2013, hal. 3).
Sehingga dapat kita ketahui bahwa pembelajaran itu adalah sebuah usaha
atau upaya yang dilakukan oleh seorang guru baik menggunakan strategi,
metode maupun pendekatan agar tecapailah tujuan dalam pembelajaran itu.
Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi dan
kemampuan baru. Ketika kita berfikir informasi dan Sehingga dapat kita
ketahui bahwa pembelajaran itu adalah sebuah usaha atau upaya yang
dilakukan oleh seorang guru baik menggunakan strategi, metode maupun
pendekatan agar tecapailah tujuan dalam pembelajaran itu.
Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi dan
kemampuan baru. Ketika kita berfikir informasi dan kemapuan apa yang harus
dimiliki oleh siswa, maka pada saat itu juga guru semestinya berfikir strategi
apa yang harus dilakukan agar semua itu dapat tercapai secara efektif dan
efisien.
Metode pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem
pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk
mencapai tujuan umum pembelajaran. Menurut Kemp (1995) menjelaskan
bahwa metode pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus
dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai
secara efektif dan efesien.
Menurut Kozma dalam Sanjaya (2007) secara umum menjelaskan bahwa
metode pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu
yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju
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tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Sedangkan menurut Dick dan Carey
dalam Sanjaya (2007) menjelaskan bahwa metode pembelajaran terdiri atas
seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur. (Abdul Majid, 2013. hal.
7).
Cooperative learning meningkatkan hubungan antar kelompok yang
dimana membuat peserta didik lebih cepat memahami suatu pelajaran. Dari
penjabaran di atas membuktikkan bahwa cooperative learning dapat mengajak
peserta didik untuk meningktakan hasil belajar peserta didik, sehingga peserta
didik mendapatkan pembelajaran yang sangat efektif di kelas. Selain itu peserta
didik belajar bekerja sama dengan teman kelompoknya dan mengembangkan
banyak kecakapan yang berkaitan dengan kecerdasan interpersonal peserta
didik, yakni kemampuan memecahkan masalah bersama, kemampuan menjalin
hubungan pertemanan dengan baik, kemampuan mengorganisir kelompok
untuk mencapai tujuan bersama, dan kemampuan berempati dengan orang lain.
Melihat kondisi anak berkebutuhan khusus dalam melakukan aktivitas dan
kewajibannya, mereka memerlukan perlakuan yang khusus dan intensif. Serta
pemahaman tentang dirinya. Siswa lamban belajar (slow leaner), untuk
meningkatkan kemampuan bagi anak berkebutuhan khusus sangat diperlukan
metode pembelajaran yang baik dan benar, untuk meningkatkan keberhasilan
belajar siswa.
Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 09 September 2019 Jam
09.00 WIB yang di laksankan di SDLB Harapan Mulia Kota Jambi. Dalam
pembelajaran, yang dilakukan di dalam kelas V peneliti menemukan masih
banyak hasil belajar siswa yang masih rendah dan tidak memenuhi KKM
(Kriteria Ketuntasan Minimal). yang dimana hal tersebut terjadi karena guru
masih kurang menekankan pada aspek afektif dan psikomotor siswa.
Dan pembelajaran berpusat pada guru, metode mengajar yang kurang
efektif, seperti ceramah yang membuat tidak adanya feedback atau umpan balik
dari siswa dan guru masih tidak menggunakan metode yang sesuai dengan
kebutuhan pembelajaran, siswa kurang diberi kesempatan untuk berkreatifitas
Akibatnya hasil belajar siswa di kelas V sangat rendah yaitu dari 7 siswa,
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hanya 2 siswa

memenuhi kriteria ketuntasan hasil belajar dari kriteria

ketuntasan sebesar 70%. Sehingga saya selaku peneliti melakukan penelitian
untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan menggunakan metode
cooperative learning.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru di Sekolah SDLB
Harapan Mulia Kota Jambi, yaitu Ibu Sari Bafadhol. S.Pd sebagai wali kelas V.
Salah satu faktor utama yang terjadi di sekolah ini kurangnya hasil belajar
siswa dikarenakan kurangnya variasi guru dalam memberikan metode
pembelajaran yang pas untuk anak berkebutuhan khusus, dan kurang
menariknya guru dalam menyampaikan materi pelajaran

sehingga proses

pembelajaran yang sangat monoton yang mengakibatkan

masih rendahya

tingkat hasil belajar di sekolah ini.
Jika di amati secara keseluruhan hampir seluruh siswa meningkatkan hasil
belajarnya setelah guru menerapkan metode cooperative learning didalam
proses pembelajaranya, yang dimana dari 7 siswa yang berada di kelas V, 5
siswa sudah berhasil meningkatkan hasil belajarnya jika dipersenkan sebesar
71%. Yang dimana guru sangat berperan penting dalam mencapai suatu tujuan
dan hasil pembelajaran siswa. Untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang
diinginkan maka memerlukan sebuah metode pembelajran yang tepat untuk
diterpakan dalam proses belajar mengajar di kelas.
Salah satu komponen yang berperan penting untuk mengatasi masalah
belajar dan membantu pencapaian tujuan pembelajaran anak lamban belajar
secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimilikinya adalah metode
pembelajaran. metode pembelajaran berperan penting dalam memberikan
kemudahan dalam proses belajar anak lamban belajar, sehingga tujuan
pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Untuk mengatasai berbagai kesulitan diatasa maka diperlukan sebuah
solusi yang tepat yaitu. Salah satu metode pembalajaran yang cocok digunakan
guru untuk sekelompok siswa yang rata-rata memiliki kemampuan rendah
adalah Metode Cooperative Learning. Menurut (Ross & Kyle,1987) metode ini
sangat efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan untuk anak-anak
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yang memiliki kemampuan yang kurang ( low achieving students ). (Wina
Sanjaya, 2006, hal. 178).
Sesuai dengan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan
mengembangkan metode cooperative learning dengan harapan dapat
meningkatkan hasil belajar siswa pada anak berkebutuhan khusus (slow leaner)
berkebutuhan

khusus.

Sehingga

penulis

memberi

judul

penelitian:

“Implementasi Metode Cooperative Learning Dalam Meningkatkan Hasil
Belajar Anak Berkebutuhan Khusus (Slow Leaner) Di Sekolah Dasar
Harapan Mulia Kota Jambi”
B. Fokus Penelitian
1.

Penelitian ini berfokus pada siswa slow leaner di kelas V SDLB
Harapan Mulia Kota Jambi

2.

Implementasi dari metode cooperative learning

3.

Implementasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa slow leaner

4.

Kendala guru dalam meningktakan hasil belajar siswa slow leaner

5.

Solusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa slow leaner

6.

Hasil belajar siswa setelah menerapkan metode coopertive learning

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini
dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana Implementasi Metode Cooperative Learning Dalam
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Slow Leanar Di SDLB Harapan
Mulia Kota Jambi?
2.

Apa saja kendala yang di hadapin guru dalam mengimplementasikan
metode cooperative learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa
slow leanar di SDLB Harapan Mulia Kota Jambi?

3.

Bagaimana solusi yang dilakukan guru dalam meningkatkan hasil
belajar siswa slow leaner slow leanar di SDLB Harapan Mulia Kota
Jambi?
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D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
1.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi guru dalam menerepakan
metode cooperative learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa
slow leaner di SDLB Harapan Mulia Kota Jambi.

2.

Untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapin guru dalam dalam
mengimplementasikan

metode

cooperative

learning

untuk

meningkatkan hasil belajar siswa slow leanar di SDLB Harapan Mulia
Kota Jambi
3.

Untuk

mengetahui

solusi

apa

yang

dilakukan

guru

dalam

meningkatkan hasil belajar siswa slow leanar di SDLB Harapan Mulia
Kota Jambi?
E. Kegunaan Penelitian
1. Secara Teoritis
a.

Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman
mengenai metode cooperative learning dalam meningkatkan
hasil belajar siswa berkebutuhan khusus, bagi penyusun
khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

b.

Hasil

penelitiannya

ini

dapat

digunakan

sebagai

dasar

pengembangan atau pedoman untuk penelitian selanjutnya yang
sejenis.
2. Secara Praktis
Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi
praktis pendidikan, yaitu sebagai berikut:
a.

Bagi guru
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan
bagi guru dalam meningkatkah hasil belajar siswa.

b.

Bagi sisiwa
Untuk memotivasi siswa dalam belajar serta meningkatkan hasil
belajar peserta didik slow leaner.
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c.

Bagi peneliti
Hasil

penelitian

pengetahuan,

ini

dapat

khususnya

menjadikan

mengenai

wawasan

penerapan

dan

metode

cooperative learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa
berkebutuhan khusu slow leaner.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Hasil Belajar
1.

Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah
ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar merupakan output dari
proses kegiatan belajar dalam bidang pendidikan di sekolah biasanya
dinyatakan dalam lambang angka. Angka yang diperoleh dari kegiatan ini lah
yang selanjutnya disebut hasil belajar atau prestasi belajar.Hasil belajar
adalah hasil yang dicapai dalam bentuk angka-angka atau skor setelah
diberikan tes hasil belajar pada setiap akhir pembelajaran. Nilai yang
diperoleh siswa menjadi acuan untuk melihat penguasaan siswa dalam
menerima materi pelajaran (Dimyati, 2006, hal. 29).
Hasil belajar juga diartikan sebagai apa yang diperoleh siswa setelah
dilakukan aktifitas belajar. Selain penjelasan diatas hasil belajar dimaknai
sebagai hasil belajar merupakan prestasi belajar siswa secara keseluruhan
yang menjadi indikator kompetensi dan derajat perubahan prilaku yang
bersangkutan. Kompetensi yang harus dikuasai siswa perlu dinyatakan
sedemikian rupa agar dapat dinilai sebagai wujud hasil belajar siswa yang
mengacu pada pengalaman langsung. Hasil belajar juga diartikan sebagai apa
yang diperoleh siswa setelah dilakukan aktifitas belajar. Selain penjelasan
diatas hasil belajar dimaknai sebagai hasil belajar merupakan prestasi belajar
siswa secara keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dan derajat
perubahan prilaku yang bersangkutan. Kompetensi yang harus dikuasai siswa
perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai sebagai wujud hasil
belajar siswa yang mengacu pada pengalaman langsung (Djamarah, 2006,
hal. 31).
Berdasarkan beberapa pengertian hasil belajar menurut para ahli di atas
dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah prestasi belajar siswa secara
keseluruhan berupa angka-angka atau skor dengan cara diberikan tes hasil
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belajar setelah dilakukan aktifitas belajar. Horward Kingsley membagi tiga
macam hasil belajar, yakni: (Nana Sudjana, 2012, hal. 22).
1.

Keterampilan dan kebiasaan

2.

Pengetahuan dan pengertian

3.

Sikap dan cita-cita.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibedakan
atas dua ketegori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
1) Faktor internal Faktor internal ini meliputi antara lain yaitu sebagai
berikut:
a.

Faktor fisiologis Faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang
berhubungan dengan kondisi fisik individu.

b.

Faktor psikologis Faktor psikologis adalah keadaan psikologis
seseorang yang dapat memengaruhi proses belajar. Beberapa faktor
psikologis yang utama memengaruhi proses belajar adalah
kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap, dan bakat.

2) Faktor eksternal Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi belajar
dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu:
a.

Lingkungan Sosial Lingkungan sosial dapat dibedakan menjadi
lingkungan sosial sekolah, lingkungan sosial masyarakat, dan
lingkungan sosial keluarga

b.

Lingkungan nonsosial Lingkungan non sosisl dapat dibedakan
menjadi lingkungan alamiah, faktor instrumental, dan faktor materi
pelajaran.

B. Metode Cooperative Learning
1. Pengertian Metode Cooperative Learning
Metode berarti pola umum perbuatan guru dan peserta didik di dalam
perwujudkan kegiatan belajar mengajar. Sifat umum pola tersebut adalah
macam dan urutan perbuatan dipergunakan dan atau dipercayakan guru dan
peserta didik di dalam bermacam-macam peristiwa belajar. Metode adalah
suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan
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kegiatan atau tindakan. Sedangkan pembelajaran adalah suatu proses yang
dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru
secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu sendiri dalam
interaksi dengan lingkungannya. (Sihabudin, 2014, hal. 89)
Jadi dapat kita ketahui bahwa metode pembelajaran adalah sebuah pola
yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran atau proses seorang
peserta didik dalam mencari pengalaman atau ilmu baru yang di dapatkannya
dari lingkungan terutama lingkungan sekolah. Metode pembelajaran sangat
efektif di gunakan seorang guru dalam kegiatan pembelajaran, karena dengan
strategi pembelajaran guru dapat membawa kegiatan pembelajaran yang lebih
efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
Ada beberapa macam metode pembelajaran, salah satunya adalah metode
Pembelajaran cooperative learning merupakan metode pengajaran merupakan
suatu metode pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok
kecil (umumnya terdiri dari 4-5 orang siswa) dengan keang -gotaan yang
heterogen (tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan suku/ras berbeda) (Arends,
2012). Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling bekerja
sama dan membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran. Oleh karena
itu, Pembelajaran Kooperatif perlu dikembangkan karena pada saat penerapan
Pembelajaran Kooperatif siswa berlatih berbagai keterampilan kooperatif
(keterampilan sosial) sesuai dengan tuntutan kompetensi pada Kurikulum 2013
yaitu kompetensi sikap sosial, selain kompetensi sikap spiritual, pengetahuan,
dan keterampilan. (Ahmad Susanto, 2013, hal. 73)
Strategi

pembelajaran

dengan

kooperatif

dipakai

karena

untuk

memberikan pemahaman dan meningkatkan hasil belajar kepada siswa tentang
arti pentingnya kerjasama kelompok namun tetap memperhatikan terhadap
usaha individual. Hal ini sesuai dengan sifat dan kodrat manusia sebagai
mahkluk sosial. Selain itu bila dikaitkan dengan profesi dalam bidang
teknologi informasi yang sering bekerja secara kelompok atau tim. Oleh
karena itu perlu kiranya dalam pembelajaran diberikan pemahaman tentang
arti pentingnya kerjasama dan sama kerja dalam kelompok.
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Agar Pembelajaran Kooperatif terlaksana dengan baik, siswa harus diberi
lem -bar kegiatan (LK), yang dapat berisi pertanyaan atau tugas yang direnca nakan untuk diajarkan. Selama kerja kelompok berlangsung, tugas ang -gota
kelompok adalah mencapai ketuntasan materi yang disajikan guru dan saling
membantu teman sekelompok mencapai ketuntasan materi.
2.

Tujuan Cooperative Learning
Tujuan dalam pembelajaran kooperatif dapat bersifat intrinsik dan

ekstrinsik. Tujuan intrinsik adalah tujuan yang didasarkan pada alasan bahwa
dalam kelompok perasaan menjadi senang. Tujuan ekstrinsik adalah tujuan
yang didasarkan pada alasan bahwa untuk mencapai sesuatu tidak dapat dicapai
secara sendiri, melainkan harus dikerjakan secara bersama-sama. Struktur
kelompok menunjukkan bahwa dalam kelompok ada peran. Peran dari tiap-tiap
anggota kelompok, berkaitan dengan posisi individu dalam kelompok. (Agus
Suprijono, 2016, hal. 76)
Tujuan umum pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi yang
keberhasilan

individu

ditentukan

atau

dipengaruhi

oleh

keberhasilan

kelompoknya. Adapun tujuan khusus dari pembelajaran kooperatif, yaitu
sebagai berikut :
a. Hasil belajar akademik
Pembelajaran kooperatif bertujuan meningkatkan kinerja peserta didik
dalam tugas-tugas akademik. Banyak ahli yang berpendapat bahwa model
pembelajaran kooperatif unggul dalam membantu peserta didik untuk
memahami konsep-konsep yang sulit.
b. Pengakuan adanya keragaman
Model pembelajaran kooperatif bertujuan agar peserta didik dapat
menerima teman-temannya yang mempunyai perbedaan latar belakang.
Perbedaan tersebut mencakup perbedaan suku, agama, kemampuan
akademik, dan tingkat sosial.
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c. Pengembangan keterampilan sosial
Pembelajaran kooperatif bertujuan mengembangkan keterampilan sosial
peserta didik. Keterampilan sosial yang dimaksud dalam pembelajaran
kooperatif adalah berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat
orang lain, menjelaskan ide atau pendapat, dan bekerjasama dalam
kelompok
3. Prosedur Cooperative Learning
Prosedur pembelajaran kooperatif pada prinsipnya terdiri atas empat tahap,
yaitu: (Wina Sanjaya, 2011, hal. 248)
a.

Penjelasan Materi

Tahap penjelasan diartikan sebagai proses penyampaian pokok-pokok
materi pelajaran sebelum peserta didik belajar dalam kelompok. Tujuan
utama dalam tahap ini adalah pemahaman peserta didik terhadap pokok
materi pelajaran. Pada tahap ini guru memberikan gambaran umum
tentang materi pelajaran yang harus dikuasai yang selanjutnya peserta
didik akan memperdalam materi dalam pembelajaran kelompok (tim).
Pada tahap ini guru dapat menggunakan metode ceramah, curah
pendapat, dan tanya jawab, bahkan kalau perlu guru dapat
menggunakan demonstrasi. Di samping itu, guru juga dapat
menggunakan berbagai media pembelajaran agar proses penyampaian
dapat lebih menarik peserta didik.
b.

Belajar dalam Kelompok

Setelah guru menjelaskan gambaran umum tentang pokok-pokok materi
pelajaran, selanjutnya peserta didik diminta untuk belajar dalam
kelompoknya masing-masing

yang telah

dibentuk sebelumnya.

Pengelompokkan dalam pembelajaran kooperatif bersifat heterogen,
artinya kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan-perbedaan setiap
anggotanya, baik perbedaan gender, latar belakang agama, sosialekonomi, dan etnik, serta perbedaan kemampuan akdemik. Anita Lie
mengatakan bahwa dalam hal kemampuan akademis, kelompok
pembelajaran biasanya terdiri dari satu orang berkemampuan akademis
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tinggi, dua orang dengan kemampuan sedang, dan satu lainnya dari
kelompok kemampuan akademis kurang.
c.

Penilaian

Penilaian dalam pembelajaran kooperatif bisa dilakukan dengan tes atau
kuis. Tes atau kuis dilakukan baik secara individual maupun secara
kelompok. Tes individual nantinya akan memberikan informasi
kemampuan setiap peserta didik, dan tes kelompok akan memberikan
informasi kemampuan setiap kelompok. Hasil akhir setiap peserta didik
adalah penggabungan keduanya dan dibagi dua. Nilai setiap kelompok
memiliki nilai sama dalam kelompoknya. Hal ini disebabkan nilai
kelompok adalah nilai bersama dalam kelompoknya yang merupakan
hasil kerja sama setiap anggota kelompok.
d.

Pengakuan Tim

Pengakuan tim (team recognition) adalah penetapan tim yang dianggap
paling menonjol atau tim paling berprestasi untuk kemudian diberikan
penghargaan atau hadiah. Pengakuan dan pemberian penghargaan
tersebut diharapkan dapat memotivasi tim untuk terus berprestasi dan
juga

membangkitkan

motivasi

tim

lain

untuk

lebih

mampu

meningkatkan prestasi mereka.
Dapat disimpulkan bahwa prosedur Cooperative Learning terdiri dari
penjelasan materi, belajar dalam kelompok, penilaian dan pengakuan tim.
4.

Prinsip-prinsip Pembelajaran Kooperatif
Ada empat prinsip pembelajaran kooperatif, yang diuraikan sebagai

berikut (Ahmad Sabri, 2007, hal. 116) :
a. Saling ketergantungan positif, yaitu siswa saling berkaitan dengan
siswa lain dalam kelompoknya untuk mencapai suatu tujuan.
Pencapaian tujuan dicapai melalui upaya bersama berdasarkan prinsip
“saya memerlukan kamu dan kamu memerlukan saya untuk bisa
mencapai tujuan”. Siswa berbagi peran dan tugas, satu sama lain

14

saling bergantung, dan keberhasilan seseorang akan menentukan
keberhasilan siswa lainnya.
b. Akuntabilitas

individual,

yaitu siswa

belajar

bersama,

tetapi setiap individu dituntut untuk mempertanggungjawabkan hasil
belajarnya. Ini berarti satu upaya dari seorang siswa akan
mempengaruhi upaya siswa lain. Setiap tujuan pembelajaran harus
jelas dan dapat dipahami siswa serta ada keyakinan bahwa siswa akan
mampu melakukannya. Ketika siswa berhasil mencapai tujuan secara
berkelompok, siswa juga berhasil secara individual.
c. Interaksi promotif di antara sesama siswa, yaitu kegiatan kognitif
dan interpersonal siswa secara dinamis terjadi karena setiap siswa
mendorong siswa lainnya untuk belajar. Contoh kegiatan tersebut
adalah

penjelasan

bagaimana

memecahkan

masalah,

mendiskusikannya, dan menghubungkan pengetahuan yang baru
dengan pengetahuan yang baru didapat. Ini terjadi bilamana interaksi
promotif sesama siswa terbangun dan dijadikan komitmen untuk
meraih pencapaian tujuan bersama.
d. Keterampilan

kolaboratif

adalah keterampilan siswa dalam

mendengar siswa lain, memecahkan konflik, mendukung dan
memotivasi siswa lain, mengambil inisiatif, menunjukkan ekspresi
senang manakala siswa lain berhasil, dan mampu mengkritisi ide
gagasan siswa lain (bukan mengkritisi orangnya). Keterampilan
seperti ini perlu ditunjukkan oleh siswa secara kolaboratif. Guru perlu
membuat pernyataan verbal secara jelas, menjadi model, dan
mengecek

pemahaman

siswa

melalui

berbagai

pertanyaan.

(Soeparman Kardi dan Mohamd, 2007, hal. 24-26).
5.

Kelebihan dan Kekurangan Cooperative Learning
Menurut Sanjaya dalam Nurdin dan Andriantoni, Kelebihan dan

kekurangan yang terdapat pada pembelajaran kooperatif, diantaranya:
(Syafruddin Nurdin, 2016, hal. 197-198)
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a.

Kelebihan
Kelebihan

pembelajaran

kooperatif

sebagai

suatu

strategi

pembelajaran, di antaranya :
1.

Melalui pembelajaran kooperatif peserta didik tidak perlu
menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat menambah
kepercayaan

kemampuan

berpikir

sendiri,

menemukan

informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari peserta didik
yang lain.
2.

Pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan
mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara
verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain.

3.

Pembelajaran kooperatif dapat membantu anak respek pada
orang lain dan menyadari segala keterbatasannya serta
menerima segala perbedaan.

4.

Pembelajaran kooperatif dapat membantu memberdayakan
setiap peserta didik untuk lebih bertanggung jawab dalam
belajar.

5.

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi yang cukup
ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus
kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa harga diri,
hubungan interpersonal yang positif dengan orang lain,
mengembangkan keterampilan mengatur waktu, dan sikap
positif terhadap sekolah.

6.

Melalui

pembelajaran

kemampuan

peserta

kooperatif
didik

dapat

untuk

mengembangkan

menguji

ide

dan

pemahamannya sendiri, menerima umpan balik. Peserta didik
dapat berpraktik memecahkan masalah tanpa takut membuat
kesalahan, karena keputusan yang dibuat adalah tanggung jawab
kelompoknya.
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7.

Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kemampuan
peserta didik menggunakan informasi dan kemampuan belajar
abstrak menjadi nyata.

8.

Interaksi selama kooperatif berlangsung, dapat meningkatkan
motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir. Hal ini
berguna untuk proses Pendidikan jangka Panjang.

b.

Kekurangan
Di samping kelebihan, pembelajaran kooperatif juga memiliki

kekurangan, diantaranya:
1. Untuk memahami dan mengerti filosofis pembelajaran kooperatif
memang

butuh

waktu.

Sangat

tidak

rasional

kalau

kita

mengharapkan secara otomatis peserta didik dapat mengerti dan
memahami filsafat cooperative learning. Untuk peserta didik yang
dianggap memiliki kelebihan, contohnya mereka akan merasa
terhambat oleh peserta didik yang dianggap kurang memiliki
kemampuan. Akibatnya, keadaan semacam ini dapat mengganggu
iklim kerja sama dalam kelompok.
2. Ciri utama dari pembelajaran kooperatif adalah bahwa peserta
didik saling membelajarkan. Oleh karena itu, jika tanpa peer
teaching yang efektif, maka dibandingkan dengan pengajaran
langsung dari guru, bisa terjadi cara belajar yang demikian apa
yang seharusnya dipelajari dan dipahami tidak pernah dicapai oleh
peserta didik.
3. Penilaian

yang

diberikan

dalam

pembelajaran

kooperatif

didasarkan kepada hasil kerja kelompok. Namun demikian, guru
perlu menyadari, bahwa sebenarnya hasil atau prestasi yang
diharapkan adalah prestasi setiap individu peserta didik.
4. Keberhasilan

pembelajaran

kooperatif

dalam

upaya

mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan periode
waktu yang cukup panjang. Dan hal ini tidak mungkin dapat
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tercapai hanya dengan satu kali atau sekali-sekali penerapan
strategi ini.
5. Walaupun kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan yang
sangat penting untuk peserta didik, akan tetapi banyak aktivitas
dalam kehidupan yang hanya didasarkan kepada kemampuan
secara individu. Oleh karena itu, idealnya melalui pembelajaran
kooperatif, selain peserta didik belajar bekerja sama, peserta didik
juga harus belajar bagaimana membangun kepercayaan diri. Untuk
mencapai kedua hal itu dalam pembelajaran kooperatif, memang
bukan pekerjaan yang mudah.
6.

Langkah-langkah Cooperative Learning
Terdapat enam langkah utama atau tahapan di dalam pelajaran yang

menggunakan pembelajaran kooperatif, pelajaran dimulai dengan guru
menyampaikan tujuan pelajaran dan memotivasi peserta didik untuk belajar.
Fase ini diikuti oleh penyajian informasi, sering kali dengan bahan bacaan
daripada secara verbal. Selanjutnya, peserta didik dikelompokkan ke dalam tim
belajar. Tahap ini diikuti bimbingan guru pada saat peserta didik bekerja
bersama untuk menyelesaikan tugas bersama mereka. Fase terakhir
pembelajaran kooperatif meliputi presentase hasil akhir kerja kelompok, atau
evaluasi tentang apa yang telah mereka pelajari dan memberi penghargaan
terhadap usaha kelompok maupun individu ( Rusman, 2017, hal. 302-303)
Tabel 2.1
Fase Kooperative Learning
Fase
1

Langkah

Penjelasan

Menyampaikan tujuan dan Guru menyampaikan tujuan pelajaran
memotivasi peserta didik

yang

akan

dicapai

pada

kegiatan

pelajaran dan menekankan pentingnya
topik

yang

akan

dipelajari

dan

memotivasi peserta didik belajar.
2

Menyajikan Informasi

Guru menyajikan informasi atau materi
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kepada peserta didik dengan jalan
demonstrasi atau melalui bahan bacaan.
3

Mengorganisasikan peserta Guru menjelaskan kepada peserta didik
didik ke dalam kelompok- bagaimana
kelompok belajar

caranya

membentuk

kelompok belajar dan membimbing
setiap

kelompok

agar

melakukan

transisi secara efektif dan efisien.
Guru
4

Membimbing

membimbing

kelompok kelompok belajar pada saat mereka

kerja dan belajar

mengerjakan tugas mereka.
Guru

5

kelompok-

Evaluasi

mengevaluasi

hasil

belajar

tentang materi yang telah dipelajari atau
masing-masing

kelompok

mempresentasikan hasil kerjanya.
Guru mencari cara untuk menghargai
baik
6

Tindak lanjut

upaya

individu
memberikan

maupun
dan

hasil

belajar

kelompok

serta

rekomendasi

sesuai

dengan hasil yang diperoleh.

C. Lamban Belajar (Slow Learner )
1. Pengertian Slow Leaner
Slow Learner adalah salah satu dari macam-macam anak berkebutuhan
khusus. Slow learner sering digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai
kemampuan kognitif di bawah rata-rata atau lamban belajar. Anak slow learner
memiliki prestasi belajar di bawah rata-rata dari anak normal pada umumnya.
Kondisi tersebut dapat terjadi disalah satu bidang akademik atau diseluruh
bidang akademik. Anak lamban belajar memiliki tingkat IQ antara 70-90.
Penggolongan slow learner didasarkan apabila anak tidak berhasil mencapai
tingkat penguasaan suatu objek belajar yang diperlukan sebagai syarat
memahami objek belajar pada tingkat berikutnya. Oleh karenanya, anak slow

19

learner membutuhkan waktu dan intensitas berlatih yang lebih banyak untuk
mengulang materi pelajaran tersebut agar mendapatkan hasil yang sesuai
dengan standar atau lebih optimal.
Hal ini seperti yang dikemukakan Borah (2013) “bahwa anak slow learner
memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata, namun tidak bisa disebut
dengan cacat." Hal ini dikarenakan Slow learner adalah normal tetapi memiliki
masalah tidak tertarik belajar di bawah sistem pendidikan yang diterima.
Kecerdasan anak slow learner berada di bawah kecerdasan rata-rata dan berada
di atas kecerdasan anak tuna grahita, dengan demikian anak lamban belajar
juga sering disebut dengan borderline atau ambang batas” (Mumpuniarti,
2007).
Dari paparan pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa anak lamban
belajar adalah anak yang daya tangkapnya kurang dan pemahamannya juga
cukup rendah bahkan IQ anak lamban belajar sekitar 70-90. Namun anak
lamban belajar ini bukan termasuk anak tunagrahita karena anak lamban
belajar itu terdapat ditengah-tengah antara anak tunagrahita dan dengan anak
normal. Anak lamban belajar mempunyai IQ antaar 70-90 sedangkan anak
tunagrahita mempunyai IQ 50-70.Sehingga dapat kita simpulkan bahwa anak
lamban belajar bukan termasuk anak tunagrahita yang parah namun termasuk
tunagrahita tingkat rendah.
Anak lamban belajar sangat butuh bantuan orang lain atau guru dalam
memahamkan mereka karena pemahaman mereka sangat rendah dari anak
normal.Sehingga guru harus menerangkan berkali-kali tentang materi yang
disampaikan dengan begitu anak lamban belajar akan faham dan mengerti
dengan apa yang di sampaikan oleh guru. Bahkan anak lamban belajar juga
dapat berpretasi meskipun daya tangkapnya kurang.

2.

Karakteristik Anak Lamban Belajar
Anak

lamban

belajar

mempunyai

karakteristik

tertentu

yang

membedakannya dari anak normal. (A. Kusuma, 2006 hal. 6-18) menjelaskan
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empat karakteristik anak lamban belajar, ditinjau dari faktor-faktor
penyebabnya, yaitu sebagai beriku:
a.

Keterbatasan Kapasitas Kognitif

Keterbatasan kapasitas kognitif membuat anak lamban belajar mengalami
hambatan dalam proses pembelajaran, meliputi: 1) tidak berhasil
mengatasi situasi belajar dan berpikir abstrak; 2) mengalami kesulitan
dalam operasi berpikir kompleks; 3) proses pengembangan konsep atau
generalisasi ide yang mendasari tugas sekolah, khususnya bahasa dan
matematika, rendah; dan 4) tidak dapat menggunakan dengan baik strategi
kognitif yang penting untuk proses retensi.
b.

Memori atau Daya Ingat Rendah

Kurangnya perhatian terhadap informasi yang disampaikan adalah salah
satu faktor penyebab anak lamban belajar mempunyai daya ingat yang
rendah. Anak lamban belajar tidak dapat menyimpan informasi dalam
jangka panjang dan memanggil kembali ketika dibutuhkan.
c. Gangguan dan Kurang Konsentrasi
Jangkauan perhatian anak lamban belajar relatif pendek dan daya
konsentrasinya rendah. Anak lamban belajar tidak dapat berkonsentrasi
dalam pembelajaran yang disampaikan secara verbal lebih dari tiga puluh
menit.
d. Ketidak mampuan Mengungkapkan Ide
Kesulitan

dalam

menemukan

dan

mengombinasikan

kata,

ketidakdewasaan emosi, dan sifat pemalu membuat anak lamban belajar
tidak mampu berekspresi atau mengungkapkan ide. Anak lamban belajar
lebih sering menggunakan bahasa tubuh daripada bahasa lisan.
3. Faktor-Faktor Penyebab Anak Lamban Belajar
Beberapa ahli mengemukakan bahwa ada banyak faktor yang dapat
menyebabkan anak lamban belajar. (A. Kusuma, 2006 hal. 11-15)
mengemukakan bahwa faktor kemiskinan, faktor kecerdasan orang tua dan
jumlah anggota keluarga, faktor emosi, dan faktor pribadi merupakan empat
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faktor penyebab anak lamban belajar. Berikut penjelasan lebih lanjut dari
keempat faktor tersebut.:
a. Kemiskinan
Kemiskinan menciptakan kondisi dan kerentanan yang dapat menyebabkan
anak lamban belajar. Misalnya, kemiskinan dapat mengganggu kesehatan
dan mengurangi kemampuan belajar anak.
b. Kecerdasan Orang Tua dan Jumlah Anggota Keluarga
Orang tua yang tidak berkesempatan mendapatkan pendidikan yang layak
dan jumlah anggota keluarga yang besar dapat menyebabkan anak lamban
belajar karena orang tua cenderung kurang memperhatikan perkembangan
intelektual anak, tidak memiliki waktu belajar bersama anak, dan memiliki
keterbatasan dalam memberikan fasilitas belajar anak, sehingga kesempatan
anak untuk meningkatkan kecepatan belajarnya hampir tidak.
c.

Faktor Emosi

Anak lamban belajar mengalami masalah emosi berat dan berkepanjangan
yang menghambat proses pembelajaran. Masalah emosi ini menyebabkan
anak lamban belajar memiliki prestasi belajar rendah, hubungan
interpersonal yang buruk, dan konsep diri yang rendah.
d. Faktor Pribadi
Faktor-faktor pribadi yang dapat menyebabkan anak lamban belajar
meliputi: 1) kelainan fisik; 2) kondisi tubuh yang terserang penyakit; 3)
mengalami gangguan penglihatan, pendengaran, dan berbicara;

4)

ketidakhadiran di sekolah; dan 5) kurang percaya diri.
D.

Penelitian Relevan
1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Mutmainah 2017“Motivasi
Belajar Siswa Slow Lenaer (Studi Kasus Di Sekolah Dasar Negeri 4
Buana

Sakti

Lampung).

Latar

belakang

penelitian

ini

adalah

Keterlambatan belajar atau Slow Learner (SL) adalah salah-satu faktor
penyebab anak menjadi malas belajar serta dapat menimbulkan
penurunan prestasi dikarenakan anak tidak bisa menguasai materi
pembelajaran dengan baik, selain itu kurang bisa memahami pelajaran,
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dan tertinggal dengan materi yang sudah diajarkan, sehingga diperlukan
pelayanan khusus.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses layanan bimbingan
belajar bagi siwa slow learner yang dilakukan di SMP Negeri 3 Sedayu
Gresik sudah berjalan sesuai dengan program bimbingan dan konseling.
Upaya bimbingan dan konseling dalam membantu siswa slow learner
adalah melalui pemberian pengajaran remidial, pendampingan dan
pemberian motivasi belajar, melalui upaya tersebut diharapkan siswa
slow learner dapat mengembangkan diri. Dari penelitian terdahulu
terdapat persamaan dan pebedaan dengan penelitian proposal peneliti.
Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian
kualitatif yang menggunakan metode observasi, wawancara dan
dokumentasi. Dan sama-sama membahas tentang anak berkebutuhan
khusus (slow learner).
Namun juga terdapat perbedaan, perbedaan penelitian terdahulu dengan
penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada permasalahan yang
diangkat yaitu layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh
guru BK sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti membahas
tentang Metode Cooperative Learning yang digunakan guru terutama
dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam meningkatkan hasil belajar
siswa slow learner.
2. Penelitian yang kedua di lakukan oleh Intan Kharismayanti tahun 2016
dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan metode Cooperative
Learning Tipe Scramble untuk Meningkatkan aktivitas Dan Hasil Belajar
Pkn Peserta didik Kelas IV Sd Negeri 10 Metro Pusat”. Latar belakang
penelitian ini adalah pada saat pembelajaran sebagian besar siswa belum
sepenuhnya berpartisipasi aktif di dalam kelas. Hal tersebut dapat terlihat
saat guru memberi pertanyaan, hanya sedikit siswa yang mau menjawab
pertanyaan dari guru. Demikian pula dalam hal berpendapat dan
bertanya, hanya sebagian kecil siswa yang menunjukkan keaktifan
berpendapat dan bertanya. Siswa masih malu untuk mengajukan

23

pertanyaan atau pendapat, dan kurang memperhatikan guru saat
menjelaskan materi pembelajaran.
Pada proses pembelajaran guru kurang melibatkan siswa untuk belajar
secara kelompok sehingga pembelajaran terkesan berpusat pada guru.
Hal ini menunjukkan bahwa siswa terlihat pasif dalam pembelajaran dan
juga berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa, hasil penelitian
adalah Penerapan model Cooperative Learning tipe Scramble dapat
meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. Pada siklus I nilai rata-rata
peserta didik sebesar 66,20 dengan persentase aktivitas belajar 64,00%
(katagori “Aktif”).
Adapun peresamaan dalam penelitian ini yaitu mengenai metode
coopertaive learning yang berfokus dengan peningkatakn hasil belajar
siswa, dan yang membedakan dalam penelitian ini yaitu penelitian
tedahulu menggunkan metode kuantitatif, sedangakan penelitian yang
penelti buat menggunkan metode kualitatif dan penelitia yang saya buat
mengenai metode yang cocok untuk peningkatan hasil belajar sisiwa
slow leaner
3. Penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang di lakukan oleh Nazila tahun
2013 dengan judul “Penggunaan Media Gambar Meningkatkan Hasil
Belajar Siswa Kelas V SDN 10 Sungai Keran Bengkayang”. Latar
belakang penelitian ini adalah Peneliti menyadari, di dalam proses
pembelajaran banyak sekali kekurangan dan kelemahan peneliti antara
lain tidak menggunakan alat peraga yang baik dan metode yang tepat.
Tidak mencatatkan langkah-langkah kegiatan. Rumus ditulis langsung
oleh guru. Anak-anak tidak ditanamkan konsep-konsep dasar yang kuat.
Itulah penyebab nilai yang diperoleh anak selalu rendah. Karena kurang
memiliki konsep dasar dalam pembelajaran matematika.
Dari penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat meningkatkan hasil
belajar anak (siswa). Hasil penelitian ini menunjukan media gambar
sangat berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar sisiwa. Adapun
persamaan dalam penelitian yang ketiga ini sama berfokus mengenai
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hasil belajar siswa dan perbedaan pada Penelitian ini mengguakan
metode PTK Sedangkan penlelitan yang saya buat disini dengan
menggunakan metode kualitatif, dan fokus penelitian yang di buat
berfokus kepada siswa maupun anak berkebutuhan khusus yang
berketeria anak slow leaner.
4. Penelitian yang keempat yang di lakukan oleh Fatma Herlind tahun 2014
dengan judul “Meningkatkan Kemampuan Membaca Kata Melalui Media
Audio Visual Bagi Anak Slow Learner” Latar belakang penelitian ini
adalah Dari identifikasi dan asesmen yang peneliti lakukan dikelas anak
yang bersangkutan, peneliti memberikan tes berbentuk lisan dengan
memerintahkan anak untuk membaca sebuah teks bacaan, dalam
kemampuan membaca sebuah teks bacaan yang terdapat pada
asesmen Bahasa Indonesia Helen Keller International untuk anak
kelas 3 sesuai dengan kelas anak berada sekarang. Anak terlihat
mengalami kesulitan dalam membaca teks tersebut.
Oleh karena itu peneliti mem berikan asesmen Bahasa Indonesia
anak juga tidak bisa membaca teks tersebut dengan baik maka peneliti
memberikan asesmen Bahasa Indonesia. Hasil penenilitian ini dengan
menggunakan media audio visual ini anak lebih mudah memahami
materi yang diberikan oleh peneliti. Media audio visual ini akan menarik
perhatian anak karena pembelajarannya yang tidak monoton, pemberian
pembelajaran yang dilakukan dengan cara bermain dan lebih santai.
Sehingga anak tidak cepat bosan dalam pembelajarannya.
Hal ini dapat dilihat dengan perbandingan pada saat kondisi baseline,
kemampuan anak pada saat membaca sangat kurang sekali terlihat dari
persentase kemampuan anak yang berkisar antara 0 dan 20. Sedangkan
pada kondisi intervensinya, tampak perubahan sesuai dengan yang
diharapkan, persamaan dalam penelitian ini yaitu berfokus kepada anak
berkeutuhan khusus yaitu anak slow leaner, dan perbedaan dalam
penelitian ini yaitu penliti yang saya buat bertujuan untuk hasil belajar
siswa dengan menggunak metode cooperative learning.
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5. Penelitian yang kelima yang dilakukan oleh Chumi Zahroul pada tahun
2014 dengan judul “Metode pembelajaran kooperatif teknik make a
match sebagai upaya Peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas
iv sd dalam Pembelajaran ips pokok bahasan perkembangan teknologi
produksi, Komunikasi dan transportasi Latar belakang penelitian ini
adalah ditemukan bahwa penyampaian materi pelajaran IPS masih
didominasi oleh guru sebagai teacher center dengan menggunakan model
ceramah. Siswa kurang terlibat dalam kegiatan pembelajaran dikarenakan
setelah guru menjelaskan, siswa cenderung hanya diberi tugas saja.
Saat

kegiatan

pembelajaran

berlangsung,

siswa

juga

kurang

memperhatikan penjelasan guru sehingga pada saat guru memberikan
pertanyaan, banyak siswa yang tidak dapat menjawab. Kondisi
kurangnya keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran akan
mempengaruhi hasil belajar yang diperoleh siswa.
Hasil penelitian ini menjelaskan proses belajar mengajar dengan
menggunakan

teknik

pembelajaran

kooperatif

untuk

membuat

pertandingan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil studi dalam ilmu
sosial subyek pengembangan studi teknologi produksi, komunikasi dan
transportasi. Secara umum masalah tersebut berhasil diidentifikasi dalam
IPS dalam belajar SDN 01 Jember Kaliwining yaitu guru kurang
memberikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif terlibat dalam
kegiatan pembelajaran dapat. Adapun persamaan dalam penelitian ini
yaitu berfokus ke hasil belajar sedangkan perebedaanya yaitu jenis
metode yangdi pakai dalam meningkatkan hasil belajar sisiwa
Dari penelitian terdahulu terdapat persamaan dan pebedaan dengan
penelitian proposal peneliti. Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak
mulai dari jenis penelitian dan tujuan penelitian yaitu hasil belajar siswa
Namun juga terdapat perbedaan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan
peneliti membahas tentang Metode Cooperative Learning yang digunakan guru
terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam upaya meningkatkan
hasil belajar siswa slow learner dan penelitian yang akan dilakuakn peneliti
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lebih dikhususkan ke siswa di kelas V sekolah dasar SDLB Harapan Mulia
Kota Jambi.

27

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif, pendekatan kualitatif ini bermaksud memahami fenomena apa yang
dialami oleh subjek penelitian, penelitian ini mengunakan pendidikan kuatitatif
kerena dalam melakukan tindakan kepada subjek penelitian yang sangat
diutamakan adalah mengungkapkan makna, yakni makna dan proses
pembelajaran sebagai upaya meningkatkan upaya motivasi kegairahan dan
prestasi belajar melalui tindakan yang dilakukan. (Sugiono, 2011, hal. 16).
Pendekatan ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah
(sebagi lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen
kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan)
analisis data bersifat induktif /kualitatif ,dan hasil penelitian kualitatif lebih
menekankan pada makna daripada generalisasi. Metode yang dilakukan
peneliti adalah metode studi kasus, metode studi adalah meneliti suatu kasus
atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara
mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, interaksi yang
terjadi.studi kasus dilakukan pada satu kesatuan sistem yang berupa program.
(Sugiono, 2009, hal. 15).
B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting
Penelitian ini akan dilakukan Sekolah Dasar SDLB Harapan Mulia
Kota Jambi. Di Jl. H. Kamil N0 35, Wijaya Pura, Jambi Selatan.
2. Subjek Penelitian
Menurut Sugiono, (Sugiono, 2009, hal. 9) subjek Penelitian adalah
seorang atau lapangan yang akan dijadikan penelitian atau sumber data yang
dapat di teliti dengan metode dialog sekaligus menjadikan data dalam
penelitian, subjek penelitian ini yang dominan adalah guru kelas dan siswa.
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namun untuk memperoleh data yang akurat maka diperlukan juga adanya
pendiskusian dengan subjek yang lain seperti kepala sekolah, wali kelas V,
dan sebagian siswa kelas V.
Berdasarkan data dan subjek yang di ambil penelitian, penelitian ini
menggunakan cara purposive sampling, purposive sampling adalah
pengambilan sampling subjek penelitian berdasarkan pada karakteristik
tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik
tertentu misal meneliti tentang pendidikan, maka penelitian harus mencari
sampel para ahli dalam pendidikan, sampel semacam ini digunakan dalam
penelitian kualitatif. (Sugiono, 2009, hal. 9).
C. Jenis dan Sumber Data
1.

Jenis Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

primer dan data sekunder. data primer adalah data yang diperoleh langsung
dari sumber utama melalui observasi dan wawancara di lapangan.
Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bacaan literaturliteratur serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini
dengan kata lain data sekunder dapat diperoleh dari sumber kedua berupa
dokumentasi serta peristiwa yang bersifat lisan atau tulisan. data sekunder
ini digunakan sebagai data pelengkap atau data pendukung dari data primer.
a.

Data Primer
Data primer adalah data yang diambil langsung dari peneliti kepada

sumbernya tanpa adanya perantara. yakni data yang diperoleh secara
langsung melalui wawancara dan pengamatan (observasi) terhadap
pendidikan siswa di SDLB Harapan Mulia Kota Jambi
b.

Data Sekunder
Data

sekunder

ialah

data

yang bukan

diusahakan

sendiri

pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari dokumentasi (profil sekolah
dan struktur organisasi) atau publikasi lainnya (Mukhtar, 2010, hal. 86).
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi yang
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meliputi profil sekolah dan struktur organisasi SDLB Harapan Mulia
Kota Jambi.
2.

Sumber Data
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.

Sedangkan menurut Suharsini Arikunto yang dimaksud denga sumber data
adalah subyek darimana data-data diperoleh (Arikunto, 2012, hal. 106).
sumber data yaitu berbentuk perkataan maupun tindakan yang didapat
melalui wawancara. sumber data peristiwa (situasi) yang didapat melalui
observasi. dan sumber data dari dokumen didapat dari instansi terkait.
“Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah
kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen
dan lain-lain” (Moleong, 2015, hal. 157).
Sumber data di sini merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh
yaitu:
a.

Sumber data berupa manusia yakni guru (pendidik) yang mengajar
kepala sekolah wakil kepala kurikulum dan karyawan dan para
siswa SDLB Harapan Mulia Kota Jambi

b.

Sumber data berupa suasana dan kondisi proses belajar-mengajar
dan suasana di SDLB Harapan Mulia Kota Jambi

c.

Sumber data berupa dokumentasi berupa foto kegiatan arsip
dokumentasi resmi yang berhubungan dengan keberadaan sekolah
baik jumlah siswa dan sistem pembelajaran di SDLB Harapan
Mulia Kota Jambi

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara yang ditempuh untuk mendapatkan
data/fakta yang terjadi pada subjek penelitian untuk memperoleh data yang
valid. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode
observasi wawancara dokumentasi.
1.

Observasi
Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengamatan secara langsung

(Komariah, 2009, hal. 105). Metode ini dilakukan dengan jalan terjun langsung
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kedalam lingkungan dimana penelitian itu dilakukan disertai dengan pencatatan
terhadap hal-hal yang muncul terkait dengan informasi data yang dibutuhkan.
Penulis menggunakan metode ini untuk mengamati secara langsung data yang
ada dilapangan terutama tentang data yang ada SDLB Harapan Mulia Kota
Jambi
Metode ini digunakan untuk mengungkapkan data yang mana secara
langsung dapat mengamati hal-hal yang berhubungan dengan penerapan
pendidikan d lingkungan sekolah. langkah-langkah yang dilakukan adalah:
a.

Mengamati sistem pembelajaran di SDLB Harapan Mulia Kota Jambi

b.

Mengamati bentuk pelaksanaan dan pembelajaran sehari-hari di
SDLB Harapan Mulia Kota Jambi

c.

Memperhatikan metode-metode yang diterapkan para guru di SDN
SDLB Harapan Mulia Kota Jambi

d.
2.

Memperhatikan perilaku siswa SDLB Harapan Mulia Kota Jambi

Metode Wawancara/ Interview
“Interview atau wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi” (Nasution, 2006:
hal. 113). Metode wawancara ini penulis lakukan untuk mengambil data
dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden dan
mendengarkan langsung serta mencatat dengan teliti apa yang diterangkan oleh
responden metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi dari
beberapa sumber data yang bersangkutan yaitu para guru kepala sekolah dan
siswa SDLB Harapan Mulia Kota Jambi sebelum penulis melalukan
wawancara penulis sudah mempersiapkan seperangkat pertanyaan yang
berkaitan dengan penelitian. adapun datanya meliputi:
a. Metode yang digunakan dalam pembelajaran di sekolah.
b. Solusi kepala sekolah dan guru dalam meningkatkn hasil belajar siswa
di SDLB Harapan Mulia Kota Jambi.
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3.

Dokumentasi
Sebagaimana dikutip (Sugiono, 2012, hal. 138). di nyatakan bahwa metode

dokumentasi adalah suatu cara mencari data terhadap hal-hal seluk beluk
penelitian baik berupa catatan transkrip buku surat kabar prasasti majalah
agenda dan lain sebagainya.data tersebut antara lain :
a. Historis dan geografis
b. Struktur organisasi
c. Keadaan guru karyawan dan siswa
d. Keadaan sarana dan prasarana.
E. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini yang akan di analisis adalah melalui pendekatan
kualitatif dengan menggunakan cara deduktif. deduktif adalah suatu proses
berfikir dengan mengemukakan permasalahan yang bersifat umum kemudian
dibahas kepada permasalahan yang bersifat khusus. Analisis data meliputi:
1.

Reduksi Data
“Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang

tersedia dari dri berbagai sumber yaitu dari wawancara observasi dan
dokumentasi” (Komariah, 2009, hal. 219).
Setelah dibaca dipelajari maka langkah selanjutnya adalah reduksi
data. Reduksi data merupakan proses pemilihan pemusatan perhatian pada
penyederhanaan pengabstrakan dan tranformasi data-data kasar yang
muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data
dilakukan selama penelitian berlangsung.
2.

Penyajian data
Setelah melalui reduksi data langkah selanjutnya dalam analisa data

adalah penyajian data atau sekumpulan informasi yang memungkinkan
peneliti melalukan penarikan kesimpulan.
3.

Kesimpulan
Setelah data terkumpul direduksi yang selanjutnya disajikan. Maka

langkah terakhir dalam penganalisa data adalah menarik kesimpulan atau
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verifikasi dan analisanya menggunakan analisa model interaktif artinya
analisa ini dilakukan dalam bentuk interaktif dari ketiga komponen utama
tersebut.
F. Teknik Pemeriksa Keabsahan Data
Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari
konsep validitas dan keandalan (reabilitas) menurut persi Passitivisme
dan disesuikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigma
sendiri.

(Yamin,

didasarkan

atas

kepercayaan,

2009,
kriteria

hal.

65).

tertentu,

keteralihan,

Pemeriksaan

kriteria

kebergantungan

masing

kriteria

tersebut

mengutamakan

sendiri

kriteria

derajat

kepercayaan

ini
dan

teknik
(Yamin,

keabsahan

terdiri

atas

data
derajat

kepastian.

Masing

pemeriksaan

sendiri

2009)

pemeriksaan

datanya dilakukan dengan.
1.

Ketekunan Pengamatan
Bermaksud menentukan ciri-ciri dan unsur unsur dalam situasi yang

sanagt relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan
kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
2.

Triangulasi
Adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengeckkan atau
sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang banyak
digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainya kepada orang lain
mengumpulkan data ,maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan
kesimpulan yang kredibel. (Sugiono, 2010, hal. 321).
a.

Triangulasi sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.
Misalnya peneliti akan mencari tingkat hasil belajar dikelas V, maka
peneliti mengumpulkan data dan informasi dari kepala sekolah, wali
kelas V, serta mengamati secara langsung pemanfaatan metode yang
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diterapkan guru. Sehingga data yang telah dianalisis oleh peneliti
menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan
(member check) dengan beberapa sumber data. (sugiyono, 2015, hal.
373).
Wawancara Mendalam

Kepala Sekolah

Wali Kelas V

SDLB Harapan Mulia Kota Jambi

Gambar 3.1 Triangulasi sumber data pengumpulan data Sumber:
(sugiyono, 2016, hal. 242)
b. Triangulasi teknik
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan
cara mengecek data kepada sumber yang sama denga teknik yang
berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari wawancara, lalu dicek
dengan obsevasi atau dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian
kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka
peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang
bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang benar.
Observasi partisipatif
Sumber
data sama

Wawancara mendalam
Dokumentasi

Gambar 3.2 Triangulasi teknik pengumpulan data Sumber: (sugiyono,
2016, hal. 242)
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c.

Triangulasi waktu
Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang

dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber
masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih
valid sehingga lebih credible. Untuk itu dalam rangka pengujian
kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan
dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi
yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka
dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian
datanya. (Sugiyono, 2016, hal. 273).
G. Rencana dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama enam bulan. penelitian dilakukan dengan
pembuatan proposal kemudian dilanjutkan dengan perbaikan hasil seminar
pengesahan judul dan izin riset pengumpulan data verivikasi data dan analisis
data dalam waktu yang berurutan. hasilnya penulis melakukan konsultasi
dengan

pembimbing

sebelum

diajukan

kesidang

munaqasyah.

hasil

munaqasyah dilanjutkan dengan perbaikan dan pengandaan laporan penelitian
tesis. adapun jadwal kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

35

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

Bulan

N
Kegiatan

Septembe

o

r

Oktober

November

Desember

Januari

Febuarai

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Pengajuan Judul

1

√

√ √

Pembuatan
Proposal Skripsi
√ √

Seminar Dan

2.

Perbaikan Hasil
Seminar
√ √ √

Pengumpulan

3

4
5

Data
√

Verifikasi Dan
Analisis Data

√ √ √

Konsultasi
Pembimbing
Ujian Dan

6

√ √

Perbaikan
Setelah Ujian
Skripsi

√

: waktu Pelaksanaan
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum
1.

Letak Geografis SDLB Harapan Mulia Kota Jambi
Sekolah Dasar Luar Biasa Harapan Mulia Kota Jambi di Jalan Di Jl. H.
Kamil N0 35, Wijaya Pura, Jambi Selatan. Secara geografis SDLB
Harapan Mulia Kota Jambi ini mudah dijangkau karena berada ditengah
pemukiman penduduk dan berjarak hanya beberapa puluh meter dari
perumahan yang berpatokan di depan SPBU Persijam.

2.

3.

Profil SDLB Harapan Mulia Kota Jambi
Nama Sekolah

: SDLB Harapan Mulia

NPSN

: 66947993

Status

: Swastas

Provinsi

: Jambi

Kecamatan

: Jambi Selatang

Kelurahan

: Wijaya Pura

Kode Pos

: 36131

Sejarah Berdirinya SDLB Harapan Mulia Kota Jambi
Semua anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh

karena itu tidak boleh ada perbedaan dalam pendidikan. Di usia sekolah semua
anak-anak diwajibkan mengenyam pendidikan. berbagai jenjang pendidikan
telah didirikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah – sekolah yang
ada bukan saja sekolah untuk anak-anak yang normal tapi juga untuk anak–
anak yang berkebutuhan khusus. Bagaimana dengan anak-anak yang
mempunyai kendala dalam hidupnya seperti anak anak dengan kebutuhan
khusus? dalam hal ini pemerintah sudah berusaha untuk memfasilitasi
pendidikan untuk mereka, karena tidak bisa dipungkiri pendidikan untuk anak
berkebutuhan khusus (ABK) begitu penting, mengingat mereka perlu mandiri
dan mereka ada disekitar kita dengan jumlah yang dari tahun ke tahun
menunjukkan peningkatan. Sampai kapan orang tua selalu mengurung mereka
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dalam teralis besi yang dikelilingi dengan tembok- tembok yang tebal demi
meghindari cacian dari orang sekitar, mereka butuh uluran kepedulian tangan
kita, mereka butuh kasih sayang, perhatian, ruang dan kesempatan bahkan
pendidikan yang layak seperti halnya anak– anak normal lainnya.
Sehubungan hal tersebut diatas kini telah hadir sekolah yang didirikan
untuk membantu pemerintah dalam pemerataan pendidikan bagi anak-anak
Berkebutuhan Khusus. Sekolah tersebut adalah Sekolah Luar Biasa Harapan
Mulia. SLB Harapan Mulia hadir untuk memberi pengetahuan dan bimbingan
kepada anak- anak berkebutuhan khusus agar bisa mandiri dan berprestasi.
Berawal dari sebuah lembaga pendidikan Sekolah Autis Harapan Mulia yang
didirikan pada tanggal 2 Januari 2012, dengan konsep awal sebagai wadah
pendidikan khusus yang memberikan layanan terapi untuk anak anak-anak
penyandang Autisme, kini sekolah Autis
Harapan Mulia telah berkembang menjadi Sekolah Luar Biasa Harapan
Mulia (SLBHM), yang tidak hanya menangani anak anak penyandang
Autisme saja tetapi juga menagani berbagai kebutuhan khusus lainnya seperti :
a. Tuna netra (low Vision )
b. Tuna rungu
c. Tuna grahita
d. Tuna daksa
e. Sloow leaner (Lamban Belajar)
f.

Autis

g. Tuna Ganda / Double Handycap, dan
h. Kesulitan belajar (ADD, ADHD, DISLEKSIA).
Sekolah Luar Biasa Harapan Mulia sendiri sudah mempunyai 3 jenjang
layanan pendidikan yaitu :
a.

TK Khusus Harapan Mulia
TK Khusus Harapan Mulia mulai berdiri pada tanggal 01 Juli 2014.
Kami memfasilitasi dan menjadi wadah Pendidikan Anak Usia Dini
Khusus ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) yang memberikan
layanan belajar berteman / berkelompok (bersosialisasi) dengan pola
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Kelompok Bermain (KB) atau Taman Kanak-Kanak (TK). Mereka
mulai belajar dengan sistem klasikal, yakni maksimal 5-10 Anak
dalam satu kelas dengan 3 Orang Guru dan masih di berikan layanan
terapi one on one (program khusus). Saat ini TK Khusus Harapan
Mulia telah memiliki 53 orang anak didik dengan 45 orang ABK (
Anak Berkebutuhan Khusus ) dan 8 orang anak sebagai pointer,
memiliki 22 tenaga staff dan pengajar dari berbagai jenjang dan
disiplin ilmu serta 1 orang tenaga psikolog untuk memantau
perkembangan

anak.

Kegiatan belajar mengajar terbagi atas dua bagian / sesi dari hari senin
sampai Jumat , yaitu Pagi Jam 09.00 WIB – 12.00 WIB
b.

SDLB Harapan Mulia
Sekolah Luar Biasa Harapan Mulia mulai berdiri pada tanggal 01
Januari 2015. Kegiatan belajar mengajar terbagi atas dua bagian / sesi
dari hari senin sampai jumat , yaitu: Pagi Jam 07 : 15 WIB – 11.00
WIB.

Selain itu Sekolah Luar Biasa Harapan Mulia juga memberikan
layanan terapi dengan menggunakan penerapan metoda ABA (Applied
Behavior Analisis), yang terdiri dari 3 tingkatan / tahapan kelas yaitu :
a. Kelas A : Merupakan kelas awal, dimana Anak Berkebutuhan Khusus
ditangani secara one on one dalam satu kelas.
b. Kelas B : Anak yang sudah mulai terkondisi dengan baik akan mulai
belajar berteman / berkelompok. Mereka mulai belajar dengan sistem
klasikal, yakni maksimal 5-10 Anak dalam satu kelas dengan 3 Orang
Guru.
c. Kelas C : Merupakan kelas transisi. Dimana Anak Berkebutuhan
Khusus mulai dipersiapkan untuk mengikuti jenjang pendidikan
Formal atau ikut program Inklusi ( SD,SMP,SMA dan SMK) sesuai
dengan kondisi dan kemampuan anak.
Pada akhirnya Sekolah Luar Biasa Harapan Mulia berharap dengan
dukungan, arahan, bantuan dan perhatian dari berbagai pihak proses
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yang

diterapkan

akan

membawa

harapan

baru

bagi

Anak

Berkebutuhan Khusus yang berada di Provinsi Jambi dan kota Jambi
pada khususnya. (Sumber: TU SDLB Harapan Mulia)
Berdasarkan kegiatan awal observasi pada tanggal 09 oktober 2019 yang
telah di lakukan peneliti sewaktu peneliti pertama kali melihat lingkungan
maupun halaman depan dari sekolah SDLB Harapan Mulia. Sekolah tersebut
memilki halaman yang cukup luas dan lingkungan yang asri dan sejuk guna
menunjang peserta didik dalam kegiatan belajar, dan mengenai fasilitas di
sekolah ini sudah cukup memadai mulai dari ruangan yang memadai seperti
meja, papan tulis, dan tempat untuk berolahraga mapun lapangan upacara yang
cukup luas.
4.

Visi Misi dan Tujuan SDLB Harapan Mulia Kota Jambi
Visi

: - merupakan cita-cita bersama warga sekolah dan segenap
pemangku kepentingan pada masa yang akan datang
a. Mampu memberikan insipirasi, motivasi, dan kekuatan pada
warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan.
b. Dirumuskan berdasarkan masukan dari warga sekolah dan
para pemagku kepentingan
c. Diputuskan oleh rapat dewan pendidikan yang dipimpin oleh
kepala sekolah dengan memperhatikan masukan komite
sekolah

Adapun visi dar sekolah SDLB Harapan Mulia Kota Jambi adalah
“Terwujudnya siswa-siswi yang memiliki potensi dan kemandirian menuju
masa depan yang lebih baik”
Misi

:-

Mengutamkan mutu dan kualitas pendidikan
Menciptakan lingkungan belajar yang menekankan pada
praktek kehidupan sehari-hari

-

Menggali, mengarahkan, dan mengembangkan minat serta
bakat yang dimiliki anak untuk bakal hidup mereka di
masyarakat.
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-

Memberikan layanan pendidikan yang berkesinambungan
dengan anak.

Berdasarkan hasil observasi mengenai visi dan misi dari SDLB Harapan
Mulia Kota Jambi yang tekah di bentuk oleh rapat dewan pendidikan yang
dipimpin oleh kepala sekolah, guru dan staff untuk membentuk para peserta
didik menjadi siswa-siswi yang memiliki potensi dan kemandirian menuju
masa depan yang lebih baik dan menggali, mengarahkan, dan mengembangkan
minat serta bakat yang dimiliki anak untuk bakal hidup mereka di masyarakat.
Yang dimana ketika mereka selesai maupun tamat dari sekolah SDLB Harapan
Mulia ini di harapkan dapat menjadi manusia yang lebih berguna di
masyarakat, nusa dan bangsa.
5.

Stuktur organisasi SDLB Harapan Mulia Kota Jambi
Adapun struktur organisasi SDLB Harapan Mulia Kota Jambi adalah
sebagai berikut:
Kepala Sekolah

Yayasan

Yuli Maryati, SE
TU

Yayasan
Wakil Kepala Sekolah
Yayuk, MPd
Kurikulum

Kesiswaan

SARPRAS

Hernita, S.t

Intan Nurani, S.Pd

Neni Wahyuni, S.Pd

Koordinator
Satuan Pendidikan

PJ Jurusan
Irfan Arfandi S.KM

Sari Bafadhol. S.Pd

Wali Kelas/ PJ anak

PESERTA DIDIK
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Gambar 4.3
Struktur Organisasi SDLB Harapan Mulia Kota Jambi
(Sumber: TU SDLB Harapan Mulia Kota Jambi)
6.

Keadaan Tenaga Pendidik
Tenaga pengajar di SDLB Harapan Mulia Kota Jambi mempunyai tugas

utama dalam mengelola pelajaran untuk disampaikan kepada siswa dan siswi.
Selain itu guru-guru di SDLB Harapan Mulia Kota Jambi tahun 2019 juga
harus menjalankan tugas piket dan sebagai wali kelas. Ketentuan yang
menunjukkan bahwa tenaga dalam satu lembaga pendidikan harus mempunyai
ijazah guru untuk menjadi tenaga pengajar.
Guru adalah pelaksana dan pengembang program kegiatan dalam proses
belajar mengajar. Seorang guru mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk
membina dan mengembangkan anak-anak didiknya.
7.

Keadaan Peserta Didik
Dalam pengamatan saya selama berada di SDLB Harapan Mulia Kota

Jambi, saya melihat adanya suatu hubungan baik dalan menjalankan kerja
sama, contohnya dalam bidang akademisi siswa sangat disiplin serta taat pada
tata

tertib yang di berlakukan oleh pihak sekolah, bahkan dalam bidang

ekstrakurikuler siswa yang terdapat di SDLB Harapan Mulia Kota Jambi
sangat aktif dan boleh saya bahasakan hampir semua siswa yang memilki
potensi atau bakat dapat disalurkan melalui kegiatan Ekstra maupun intra,
hanya saja mereka keterbatas akan kekurngannya.
Jumlah keseluruhan siswa SDLB Harapan Mulia Kota Jambi. Pada tahun
ajaran 2018/2019 dari kelas I-VI sebanyak 51 siswa, terdiri dari siswa kelas I
sejumlah 7 orang, siswa kelas II sejumlah 11 orang, siswa kelas III sejumlah 12
orang, siswa kelas IV sejumlah 10 orang, Siswa kelas V sejumlah 7 orang, dan
siswa kelas VI sejumlah 5 orang. Jumlah siswa SDLB Harapan Mulia Kota
Jambi selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1.

42

Tabel 4.1
Data Siswa SDLB Harapan Mulia Kota Jambi
No. Kelas

Jenis Kelamin

Jumlah

Laki-laki (L)

Perempuan (P)

(siswa)

1

I

5

2

7

2

II

5

4

9

3

III

7

5

12

4

IV

4

6

10

5

V

3

4

7

6

VI

2

3

5

Jumlah

26

24

50

(Sumber : Data Primer)
8.

Sarana Dan Prasarana
Adapun sarana prasarana yang terdapat di SDLB Harapan Mulia Kota

Jambi adalah sebagai berikut:
a. Tanah dan Halaman
SDLB Harapan Mulia Kota Jambi berdiri diatas tanah sertifikat hak
milik Departemen Agama RI dengan luas tanah: 1.500 m2. Di sebelah
Barat berbatasan dengan Perkomplekan Rumah, sebelah utara berbatasan
dengan gedung, sebelah timur dan Selatan berbatasan dengan masjid dan
jalan umum.
b. Gedung Sekolah
Bangunan gedung SDLB Harapan Mulia Kota Jambi saat ini pada
umumnya dalam keadaan baik, dangan konstruksi beton dan kayu. Gedung
ini terdiri dari ruang kelas, fasilitas olahraga, dan ruang kantor, termasuk
fasilitas lainya dengan rincian sebagai berikut.
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Table 4.2
Sarana dan Prasarana Pendukung Pembelajaran
Jumlah
Sarpras
Status
Jumlah
No
Jenis Sarpras
Menurut
Kepemilikan
Ideal
Kondisi
Sarpras
Baik Rusak
1
Kursi siswa
75
0
75
1
2
Meja Siswa
75
0
75
1
3
Loker Siswa
58
0
58
1
Kursi Guru di ruang
4
12
0
12
1
kelas
Meja guru di ruang
5
10
2
10
1
kelas
6
Papan tulis
10
0
10
1
Lemari di ruang
7
6
0
6
6
kelas
Komputer/laptop di
8
3
0
0
1
lab. Komputer
9
Bola sepak
1
0
0
1
10 Bola Voli
0
0
0
0
Lapangan
11
0
0
0
Sepakbola/futsal
Lapangan Bulu
12
0
0
tangkis
13
Lapangan Basket
0
0
0
Lapangan Bola
14
0
0
0
Voli
(Sumber : Dokumentasi Bagian TU SDLB Harapan Mulia Kota Jambi)

No

1
2

Jenis
Sarpras
Ruang
Kelas
Ruang
Kepala

Table 4.3
Jumlah dan Kondisi Bangunan
Jumlah Sarpras Menurut
Kondisi
Rusak Rusak Rusak
Baik
Ringan sedang Berat

Status
Kepemilikan

12

0

0

0

1

1

0

0

0

1
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3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Sekolah
Ruang
guru
Ruang tata
usaha
Laboraoriu
m IPA
(Sains)
Laboratoriu
m
Komputer
Laboratoriu
m Bahasa
Ruang
Perpustakaa
n
Ruang
UKS
Toilet
Guru
Toilet
siswa
Ruang BK
Gedung
serba Guna
(aula)
Ruang Osis
Ruang
Pramuka
Masjid/mus
hola
Gedung/Ru
anng
Olahraga
Rumah
dinas guru
Kamar
Asrama
Siswa (lk)

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

3

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Kamar
20 Asrama
0
0
0
0
0
Siswa (pr)
21 Pos satpam
1
0
0
0
0
22 Kantin
1
0
0
0
1
(Sumber : Dokumentasi Bagian TU SDLB Harapan Mulia Kota Jambi)

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Table 4.4
Sarana dan Prasarana Pendukung Lainnya
Jumlah Sarpras
Menurut
Status
Kondisi
Kepemilikan
Status Kepemilikan
Baik
Rusak
Laptop (di luar yang ada di
2
0
1
Lab. Komputer)
Komputer (di luar yang ada di
0
0
0
lab, Komputer)
Printer
3
1
1
Televisi
1
0
0
Mesin fotocopy
0
0
0
Mesin fax
0
0
0
Mesin scanner
0
0
0
LCD Proyektor
2
1
1
Layar (screen)
1
0
1
Meja guru &Pegawai
10
1
1
Kursi Guru & pegawai
10
0
1
Lemari arsip
12
0
1
Kotak Obat (P3K)
1
0
1
Brankas
0
0
0
Pengeras suara
2
0
1
Washtafel (Tempat Cuci
0
2
0
Tangan)
Kendaraan Operasinal
0
0
0
(motor)
Kendaran Operasional
0
0
0
(mobil)
Mobil ambulance
0
0
0
AC ( pendingin
2
0
1
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Ruangan)/kipas angina
(Sumber : Dokumentasi Bagian TU SDLB Harapan Mulia Kota Jambi)
B. Temuan Khusus Dan Pembahasan
Berdasarkan hasill pemaparan penelitian, data dalam penelitian ini akan
disajikan dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru-guru, serta
siswa pada bulan November 2019 sampai dengan Januari 2020. Adapun yang
dimaksud dalam penyajian data disini adalah pengungkapan data yang
diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang sesuai dengan masalah yang
ada dalam skripsi yaitu Implementasu guru, kendala, dan solusi dalam
meningkatkan hasil belajar siswa slow leaner di SDLB Harapan Mulia Kota
Jambi.
Hasil Observasi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 untuk
lingkungan di SDLB Harapan Mulia Kota Jambi Suasana di sekolah ini
sangat asri dan sejuk, sehingga mendukung untuk digunakan sebagai tempat
belajar. Sedangkan mengenai proses pembelajaran dalam kegiatan belajar
mengajar selalu memperhatikan individu peserta didik serta menghormati
harkat, martabat, dan kebebasan berfikir dalam mengeluarkan pendapat,
sehingga bagi peserta didik belajar merupakan hal yang menyenangkan dan
sekaligus mendorong kepribadiannya berkembang secara optimal.
Menurut hasil wawancara bersama kepala sekolah Ibu Maryati. SE pada
tanggal 02 Desember 2019. beliau sudah menjabat menjadi kepala sekolah
sudah hamir 3 tahun untuk hasil belajar di sekolah menurut beliau masih
banyak siswa-siswi yang masih gagal mencapai target pembelajaran yang di
tetapkan, hal ini terjadi dikarenakan anak yang berada di sekolah ini bukanlah
anak normal yang rata-rata IQ nya. Selain itu sekolah menyediakan fasilitas
Mushola, perpustakaan, dan lapangan olahraga. Terdapat kelas-kelas yang
tidak begitu besar, akan tetapi di dalamnya terdapat berbagai macam bentuk
dan jenis siswa berkebebutuham khusus seperti Tuna netra (low Vision ),Tuna
rungu, Tuna grahita, Tuna daksa, Sloow leaner, Autis, Tuna Ganda / double
handycap, dan Kesulitan belajar (ADD, ADHD, DISLEKSIA).
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Berdasarkan hasil observasi yang telah di lakukan keadaan peserta didik
didalam kelas.Mengenai keaadan peserta didik yang berada di dalam kelas V
dalam proses pembelajaran peserta didik cukup memperhatikan guru ketika
guru menjelaskan materi di depan kelas. Meskipun terkadang masih ada
peserta didik yang masih sendiri dan tidak fokus untuk melihat proses guru
menyapaikan materi pembelajaran di depan kelas, hal itu merupakan salah satu
yang sangat sering menjadi kendala-kendala yang di hadapi guru kelas V.
Dapat kita lihat bahwa ada sebagian siswa yang masih asik sendiri seperti
ngobrol dengan teman sekelasnya dan kurangnya fokus terhadap guru yang
berada di depan, dan hal tersebut salah satu kendala yang di hadapi guru di
SDLB Harapan Mulia Kota Jambi.
1.

Implementasi Metode Kooperative Learning Dalam Meningkatkan
Hasil Belajar Siswa Slow Leanar Di SDLB Harapan Mulia Kota Jambi
Untuk mengetahui implementasi dari menerapkan metode kooperative

learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa, peneliti mengumpulkan
data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi dari beberapa informan,
seperti wali kelas V yaitu Ibu Sari Bafadhol. S.Pd. Observasi dilakukan
selama Dua minggu sejak 02 Desember 2019 sampai Januari 2020.
Berhubungan dengan implementasi menerapkan metode cooprative
learning, peneliti melakukan wawancara yang telah dilakukan dengan kepala
Sekolah Maryati. SE berikut hasil wawancaranya:
“Tentang implementasu guru dalam menerapkan metode
kooprative learning disini sudah terlaksana tapi ya masih belum
maksimal nak, Dalam proses pembelajaran guru masih memilih
menggunakan dua metode yaitu metode ekspositori dan
cooperative learning. Didalam setiap strategi, guru juga
menggunakan beberapa metode pembelajaran diantaranya metode
ceramah, metode snowball, metode diskusi, dan metode
demonstrasi. Dalam kegiatan pembelajaran guru juga
menggunakan media dan alat bantu dalam proses penyampaian
seperti, kartu soal, dan lain sebagainya” (Wawancara bersama Ibu
Maryati. SE Kepala SDLB Harapan Mulia Kota Jambi Kota Jambi
Senin, 02 Desember 2019).
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Sehubungan dengan hal ini peneliti juga melakukan wawancara kepada
Ibu Sari Bafadhol. S.Pd selaku wali kelas V SDLB Harpan Mulia Kota Jambi
sebagai ojek peneliti.
“Bagaimana implememtasi guru dalam menerapkan metode
cooperative learning? Nah kalau itu sudah dilakukan oleh guruguru disini, saya juga sudah melaksanakan metode tersebut. Dan
memamng benar metode cooperative dapat meningkatkan hasil
belajar siswa terkuhus untuk anak berkebutuhan khusus dan metode
tersebut memang sangat efesin. Tapi dengan meggunakan metode
tersebut terdapat masalah yang dikarenakan di sekolah ini masih
keterbatsan siswa jadi masih susah untuk membentuk kelompokkelompok kecil”. ( Wawancara bersama Ibu Sari Bafadhol. S.Pd
wali kelas V SDLB Harapan Mulia Kota Jambi, Senin, 02
Desember 2019).
Selain wawancara diatas, peneliti juga melakukan observasi, mengenai
Implementasi guru dalam menerapkan metode cooperative learning. Hasil
Observasi yang diperoleh masih belum terlaksana dengan baik dan masih
banyak kekurangan dalam proses pembelajaran. Saat mengajar guru sebatas
menyampaikan materi saja dengan metode ceramah dan menggunakan alat atau
media seadanya dikelas. (Observasi, Selasa pada tanggal 03 Desember 2019).
Didalam data yang didapat peneliti dalam pembelajaran Bahasa Indonesia
yang di laksanakan di kelas V SDLB Harapan Mulia Kota Jambi dapat
diuraikan bahwa guru akan menyampaikan materi tentang drama dengan
alokasi waktu I X pertemuan 30 menit. Data ( RPP) ini juga terdapat
kompetensi dasar dan indikator yang sesuai dengan aturan KMA No. 165 2019.
Didalam rencana pelaksanaan pembelajaran guru juga membuat tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai dan juga terdapat rangkuman materi yang
nanti akan disampaikan saat proses pembelajaran dimulai
Didalam data tersebut juga tertulis apa saja yang akan dilakukan guru dari
kegiatan pembuka sampai kegiatan penutup. Pada kegiatan pembuka guru
melakukan salam pembuka, berdo’a bersama, absensi dan setelah itu
melakukan apersepsi dimana guru mengaitka materi yang akan disampaikan
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dengan pengalaman siswa atau mengaitkan dengan kejadian yang ada pada
kehidupan sehari-hari. Setelah guru melakukan apersepsi, guru memberikan
sedikit motivasi pada peserta didik, kemudian dilanjut dengan penyampaian
tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
Setelah kegiatan pembuka selesai, guru mulai melakukan kegiatan inti
dimana guru akan menerapkan metode cooperative learning. Dalam pertemuan
pertama guru menggunakan metode cooperative learning yang dibuktikan
dengan kegiatan diskusi yang dilakukan peserta didik secara berkelompok.
Dalam proses pembelajaran guru biasanya menggunakan metode
pembelajaran, untuk mempermudah dalam menyampaikan materi. Namun
tidak semua strategi bisa langsung diterapkan dalam pembelajaran, karena
metode yang dipilih harus yang sesuai dengan materi yang akan disampaaikan.
Dalam hal ini Ibu Sari Bafadhol. S.Pd berpendapat bahwa :
“Iya benar, tidak semua metode bisa kita terapkan dalam semua
materi. Guru harus bisa memilih metode mana yang cocok dengan
materi yang akan disampaikannya. Dalam pembelajaran Bahasa
Indonesia saya memilih menggunakan cooperative learning.
Alasan saya memilih metode ini yang pertama, materi ini sangat
penting untuk dipahami peserta didik sehinggaa saya ingin peserta
didik bener-benar bisa faham Sedaangkan alasan saya
menggunakan strategi cooperatif adalah agar setiap pertemuan ada
variasi dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik tidak
merasa jenuh dengan pembelajaran bahasa Indoensia” (Wawancara
Wali Kelas V Senin, 02 Desember 2019).
Penulis juga bertanya kepada bapak Ibu Sari Bafadhol. S.Pd, tentang
metode cooperative learning :
“Metode cooperative learning adalah metode yang menyampaikan
secara langsung dan berpusat pada guru dan siswa hanya menerima
apa yang disampaikan oleh guru tanpa harus mencari lagi. Dan
setiap menggunkan metode ini saya selaku guru mewajibkan siswa
mebuat keolompok seperti saat pembelajaran bahas Indonesia ini
mengenai materi drama lebih memudahkan saya selaku guru untuk
membentuk siswa dan meningkatkan hasil belajarnya”.
(Wawancara Wali Kelas V Senin, 02 Desember 2019).
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Penulis juga menggali informasi tentang upaya yang dilakukan guru dalam
melaksanakan metode pembelajaran terutama metode cooperative learning
dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas V. Menurut Ibu Sari Bafadhol.
S.Pd selaku wali kelas yang mengajar di kelas V, beliau menjawab :
“Langkah-langkah yang saya lakukan dalam penggunaan metode
cooperative learning pertama, menyampaikan tujuan belajar dan
memotifasi siswa kemudian membentuk kelompok-kelompok kecil
dan membimbing kelompok saat mengerjakan tugas dan dalam
proses kegiatan pembelajaran biasanya saya mengkaitkan materi
dengan ilmu yang relefan seperti drama Kemudian saya
menyampaikan materi sesuai dengan RPP yang sudah saya buat
tahap terkahir saya mengevaluasi hasil belajar mapun tugas yang
telah saya berikan tadi dan untuk kegiatan penutup biasanya saya
melakukan penyimpulan secara bersama-sama dengan peserta
didik.” (Wawancara Wali Kelas V Senin, 02 Desember 2019).
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 05 Desember
2019. Peneliti mendapati hasil belajar peserta didik kelas V SDLB Harapan
Mulia Kota Jambi sebelum dan sesudah menggunkan metode cooperative
learning yang dilakukan guru, adapun hasil belajar siswa tersebut di rangkum
dalam tabel di bawah ini:
Tabel 4.8
Hasil Belajar Siswa Kelas V SDLB Harapan Mulia Kota Jambi
Nilai
No
Nama Siswa
Sebelum
Sesudah
1 Alena Oktavia
55
65
2

Firman Abdul Kholiq

70

70

3

Khairany

50

75

4

Lisa Pradipta

65

70

5

Imanuel Ananda Putra

50

68

6

M. Rian Sapputra

65

70

7 Rendy Setiawan
70
75
Sumber: Data Olahan
Berdasrkan tabel diatas hasil belajar siswa kelas V SDLB Harapan Mulia
Kota Jambi sebelum menggunkan metode cooperative learning hasil belajar
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peserta didik masih rendah yaitu dari 7 siswa. Hanya 2 siswa yang memenuhi
kriteria ketuntasan hasil belajar dari kriteria ketuntasan sebesar 70%. dengan
presentase 28%.
Jika di amati secara keseluruhan hampir seluruh siswa meningkatkan hasil
belajarnya setelah guru menerapkan metode cooperative learning didalam
proses pembelajaranya, yang dimana dari 7 siswa yang berada di kelas V, 5
siswa sudah berhasil meningkatkan hasil belajarnya jika dipersenkan sebesar
71%. Yang dimana dapat disimpulkan bahwa metode cooperative learning
memang benar teruji dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Berdasarkan hasil paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi
Guru menerapkan metode cooperative learning dikelas V SDLB Harapan
Mulia Kota Jambi sudah terlakasana dengan baik. Hanya saja guru masih
kurang memahmi fase-fase dari metode cooperativef learning tersebut.
Sehingga dilihat dari proses pembelajaranya, antusias siswa dalam belajar
masih kurang karena pelaksanaan kelompok belajar yang dibentuk guru kurang
optimal. Dalam hal interaksi antara siswa dengan siswa juga belum terlaksana.
Kesinambungan dalam proses pembelajaran serta metode pembelajaran juga
masih dikategorikan belum sesuai dengan apa yang tercantum pada RPP.
Media yang dipakai sekedar spidol papan tulis, serta fasilitas seadanya dikelas
dan sumber belajar pun hanya buku paket dan tidak ada media lain yang
digunakan.
Kreatifitas dan metode dalam pelaksanaan pengajaran yang diperlukan
untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, menambah minat belajar, dan
juga untuk membuat peserta didik minat terhadap pelajaran yang diberikan
oleh guru. Ditambah dengan etika dalam pengajaran, sebagai seorang guru
wajib memberikan contoh yang baik kepada peserta didik maupun orang lain
baik berada di sekolah maupun di luar sekolah. Dengan adanya suatu etika
yang baik merupakan bukti bahwa guru merupakan sosok yang patut
diteladani. Dan tentang hasil belajar siswa di dikelas V SDLB Harapan Mulia
Kota Jambi dapat dilihat dari hasil belajar siswa setalah menggunkan metode
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cooperative learning yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan
peserta didik dalam belajar.
Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan siswa kelas V SDLB
Harapan Mulia Kota jambi setelah siswa belajar di dalam kelas, yang di man di
dalam kelas tersebut guru telah menerapkan metode cooperative learning siswa
mengaku menyukai pembelajaran dengan menggunakan metode cooperative
learning yang dikarenkan mereka belajar dengan membentuk kelompok kecil
dan bisa belajar bersama-sama teman, karena sewaktu peneliti melihat saat di
bentuk kelompok siswa merasa senang dan bisa belajar sambil bertanya kepada
teman sekolompok yang telah di bentuk oleh guru kelas. Hasil tersebut
menunjukan selai metode cooperative learning dapat meningkatkan hasil
belajar peserta didik tetapi juga dapat membuat peserta didik lebih
memudahkan guru dalam mengontrol siswa di dalam kelas.
Menurut peneliti upaya yang telah di lakukan oleh guru memiliki peran
yang sangat penting dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini
didasarkan pada asumsi bahwa kinerja guru di SDLB Harapan Mulia Kota
Jambi meliputi kemampuan individu guru dalam mengajar yang didalamnya
berisi mengenai tanggung jawab memantau hasil belajar mengajar sebagai
kewajiban guru dalam mencerdaskan anak bangsa. Selain itu disiplin dalam
mengajar dan tugas lainnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas guru
sebagai seorang pendidik dalam rangka mencapai penyelenggaraan pendidikan
yang bermutu, dan juga melakukan interaksi dengan murid untuk menimbulkan
motivasi belajar agar lebih berprestasi dan juga sebagai bentuk perhatian antara
guru dengan muridnya. Diimbangi dengan suatu kepribadian yang baik, jujur,
dan obyektif dalam membimbing siswa diperlukan agar dapat tercipta suasana
harmonis dalam mengajar, serta juga dengan perasaan senang dalam pekerjaan,
dapat dilihat dari semangat guru dalam mengajar dan profesional guru dalam
mengajar peserta didiknya yang telah menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
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Guru menyampaikan tujuan
pelajaran yang akan dicapai pada
kegiatan pelajaran dan menekankan
pentingnya topik yang akan
dipelajari dan memotivasi peserta
didik belajar.

Guru memberi pelajaran dengan
menggunkan metode cooperative
learning

Implementasu Guru Dalam
Menerapkan Metode
Cooperative Learning Dalam
Meningkatkan Hasil Belajar
Siswa Slow Leanar Di SDLB
Harapan Mulia Kota Jambi

Guru menjelaskan kepada
peserta didik bagaimana
caranya membentuk kelompok
belajar dan membimbing setiap
kelompok agar melakukan
transisi secara efektif dan
efisien.
2.

Guru mengevaluasi hasil belajar
tentang materi yang telah
dipelajari atau masing-masing
kelompok mempresentasikan
hasil kerjanya.

Kendala Yang Di Hadapi Guru Dalam Mengimplementasikan Metode
Cooperative Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Slow
Leanar Di SDLB Harapan Mulia Kota Jambi
Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi yang peneliti peroleh

mengenai kendala yang dialami guru kelas di sekolah SDLB Harapan Mulia
Kota Jambi dalam menerapkan metode cooperative learning:
1.

Kemampuan Guru
Dalam melakukan pembelajaran, hal yang paling terpenting adalah

kemampuan guru. Jika guru memiliki kemampuan atau kreativitas yang
tinggi dan sudah terlatih dalam mengajar, hasil belajar siswa akan
meningkat.
Berhubungangan dengan ini peneliti melakukan wawancara dengan
Ibu Maryati. SE selaku kepala sekolah, berikut hasil wawancara mengenai
kendala guru dalam mengajar di kelas:
“Disini semua guru itu latar belakang pendidikanya bukan guru
khusus yang memang menangani anak berkebutuhan khusus
dikarenakan untuk dikota Jambi ini guru yang memang benar
memiliki keahlian untuk mengejar anak berkebutuhan khusus
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masih kurang. Tapi karena memang tidak ada lagi guru yang sesuai
dengan kriteria yang di butuhkan ya terpaksa saya selaku kepala
sekolah mengangkat guru-guru yang perlatar belakang
memupunyai ijazah S1 FKIP saya angkat untuk menjadi guru”.
(Wawancara Kepala Sekolah, Senin, 02 Desember 2019).
Berdasarkan dari wawancara diatas menunjukan bahwa di sekolah
SDLB Harapan Mulia Kota Jambi masih banyak guru yang benar-benar
tidak berlatar belakangkan pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan
khusus. Dengan hal ini peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada
wali kelas V Ibu Sari Bafadhol. S.Pd sebagai subjek penelitian yang sudah
hampir dua tahun lamanya menjadi guru di sekolah SDLB Harapan Mulia
ini yang dimana, untuk memperkuat keabsahan data, berikut wawancara
yang diperoleh peneliti.
“Saya dulu kuliah jurusan Pendidikan matimatika, di Universitas
Jambi. Kemudiai saya melihat peluang untuk menjadi guru ya saya
coba saja, dan akhirnya saya diterima untuk mengajar disini”.
(Wawancara wali kelas V, Senin, 09 Desember 2019).
Selain wawancara peneliti juga melakukan observasi berulang-ulang,
hail observasi lapangan menunjukan bahwa kemampuan guru yang kurang
terlatih sehingga guru mendapatkan kesulitan dalam mengajar. Yang
dikarenkan bahwa guru untuk anak berkebutuhan khusus berbeda dengan
guru-guru biasanya karena guru untuk anak berkebutuhan khusus ini
memamng harus guru yang benar benar memahami mulai dari kebutuhan,
kesabaran,

keterampilan,

dan

penagangan

khusus

untuk

anak.

Berdasarkan pembahasan tersebut jelas bahwa SDLB Harapan Mulia
masih terkedapat kendala berupa kurangnya tenaga Pengajar yang berlatar
belakangnya pendidikan khusus untuk penanganan anak berkebutuhan
khusus ini.
2.

Karakter dan Keterbatasan Siswa
Keterkaitan dengan hal ini peneliti melakukan wawancara langsung

dengan Ibu Sari Bafadhol. S.Pd selaku wali kelas V, berikut kutipan
wawancaranya:
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“Kalau lagi ngajar nak, susah sekali kalau anak lagi kumat dan
betingkah, karna di dalam kelas V ini berbeda-beda penyakit yang
diderita mulai dari autis hingga slow leaner apalagi anak si A butuh
perhatian khusus sedangkan anak si B arus diurus juga jadi itu
membuat saya kewalahan. Kadangpun kalaw belajar di paksa nulis
dia ada yang marah ada yang menangis terkadang ada juga yang
mukul dan nyubut mbak”. (Wawancara wali kelas V, Senin 09
Desember 2019).
Peneliti juga melakukan observasi dan terlihat guru memang kesulitan
dalam memberikan penangan kepada anak yang berbeda-beda. Seperti
anak sibuk dikelas dengan kemaunya sendiri-sendiri sehingga saat
menyampaikan materi guru tidak memahami mana yang sudah paham dan
mana yang belum paham. Jadi karakter dan keterbatasan anak yang
berbeda-beda merupakan salah satu kendala yang dihadapin oleh guru
kelas dalam memberikan materi kepada anak. Berdasarkan uraian tersebut
dapat disimpulkan bahwa kendala yang terlihat di dalam kelas guru masih
kesulitan dalam memberikan penejelasan kepada peserta didik, jadi guru
harus benar-benar sabar dalam mengejar di sekolah SDLB Harapan Mulia.
3.

Daya serap siswa
Berkaitan dengan hal ini untuk memperkuat keabsahan data

wawancara melakukan wawancara dengan Ibu Sari Bafadhol. S.Pd selaku
wali kelas V sebagai berikut:
“Kadangkan pemahaman anak beda-beda ada yang cepat tangkap,
ada juga yang lambat. Jadi guru harus ekstar bekerja keras dan
pintar-pintar dalam memberikan perhatian dan pemahaman khusus
kepada anak”. (Wawancara Wali Kelas V Senin, 02 Desember
2019).
Inilah salah satu kendala yang sering dihadapi guru, tingkat daya serap
siswa yang rendah terhadap materi pelajaran yang akan menganggu guru.
Siswa yang daya serapnya kurang karena dia tidak paham dan tidak
memiliki minat untuk belajar sehingga ia menganggu teman, keluar masuk
kelas.
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4.

Kendala dalam pembagian kelompok
Dikarenakan siswa dan siswi ingin menentukan kelompok sendiri

sehingga ada beberapa siswa yang tidak memiliki kelompok. terkendala
guru kurang paham tentang siklus yang ada pada metode pembelajaran,
sehingga pembelajaran tidak berjalan sempurna sesuai dengan langkah
kegiatan pembelajaran. Dan kurang mengingat setiap fase pada metode
pembelajaran sehingga saat proses pembelajaran tiap fase tidak dilakukan
secara berurut”. terkendala dalam mengarahkan siswa bekerjasama dalam
kelompok, hanya beberapa siswa yang terlibat aktif dalam proses
pembelajaran.
Keterkaitan dengan hal ini peneliti melakukan wawancara langsung
dengan Ibu Sari Bafadhol. S.Pd selaku wali kelas V, berikut kutipan
wawancaranya:
“Saat melakukan pengawasan siswa saling berdiskusi dan aktif
belajar, akan tetapi pada saat guru mengawasi kelompok lain,
beberapa siswa yang tidak diawasi lagi akan berdiam diri dan tidak
banyak memberikan pendapat atau ide dalam diskusi kelompok”.
(Wawancara Wali Kelas V Senin, 09 Desember 2019).
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kendala maupun kesulitan
yang dialami guru dalam penggunaan metode cooperative learning dikelas
V berupa kesulitan untuk membentuk kelompok yang dikarenakan
kekuruangan anak di dalam kelas, serta kurangnya kemampuan dan
pengalaman guru dalam memberikan pembelajaran yang benar-benar di
butukhan oleh anak. Sejauh ini guru hanya memberikan apa yang ia miliki
berupa pemahaman dan pengetahuan guna menunjang keberhasilan peserta
didik.
Dalam proses pembelajaran, masih banyak guru yang hanya
melakukan tugas sebatas mentransfer ilmu tanpa mengetahui bagaimana
mengemas pembelajaran yang menarik simpatik siswa atau antusias siswa
agar lebih giat belajar, sehingga banyak ditemui siswa yang masih belum
termotivasi untuk giat dalam belajar disekolah.

Penggunaan sumber

tenaga pendidikan yang kurang memadai, sehingga guru mendapat
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kesulitan dalam menjelaskan materi yang benar-benar di butukahn oleh
peserta didik.
Penggunaan metode pembelajaran pun masih sangat kurang. Guru
lebih sering menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan
tanpa memperhatikan minat yang dimiliki siswa seperti dalam penggunaan
media audiovisual, kemudian diskusi, dan praktik. Penggunaan metode
yang kurang bervariasi atau inovatif, dapat dilihat dengan cara guru tidak
mau keluar dari zona nyaman. Apabila tidak adanya penggunaan metode
pembelajaran yang tepat maka siswa akan mengalami kebosanan atau
kejenuhan dalam belajar, karena pembelajaran sangat monoton membuat
antusias dan partisipasi siswa kurang saat belajar, dan kejenuhan ini
berdampak buruk bagi daya tangkap pemahaman siswa terhadap materi
ajar yang disampaikan oleh guru. Karena jika siswa mengalami kebosanan
dan kejenuhan maka tidak bisa dipungkiri semangat dalam menyimak
pelajaran cenderung akan menjadi pasif dan fokus perhatian mereka akan
beralih pada hal lain seperti berbicara dengan teman kelasnya.
Dalam memahami kebutuhan siswa yang beraneka ragam guru
pastinya kesulitan untuk mengkondisikan kelas. Selain itu banyaknya
materi pelajaran yang dikemas dalam tema-tema membuat guru tidak bisa
terlalu banyak memberikan pelajran yang tepat.
Dalam melaksanakan pembelajaran sangat diperlukan variasi seperti
strategi, media, model serta metode yang digunakan telah dipelajari
sehingga tujuana pembelajaran dapat tercapai. Semakin bervariasi metode,
media dan strategi dapat menghilangkan kejenuhan dan kebosanan siswa
dalam belajar karena variasi dapat dikemas dengan permainnan yang
menyenagkan untuk siswa sehingga siswa lebih bersemangat untuk
memulai pelajaran.
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Kemampuan
Guru

Solusi Yang Dilakukan
Guru Dalam
Meningkatkan Hasil
Belajar Siswa Slow Leaner
Di SDLB Harapan Mulia
Kota Jambi

Kendala
dalam
pembagian
kelompok

Karakter dan
Keterbatasan
Siswa

Daya serap
siswa

3.

Solusi Yang Dilakukan Guru Dalam Meningkatkan Hasil Belajar
Siswa Slow Leaner Di SDLB Harapan Mulia Kota Jambi
1.

Kemampuan

guru

adalah

salah

satu

faktor

yang

sangat

mempengaruhi hasil belajar siswa. Agar terciptanya hasil belajar
siswa yang memuaskan. Solusi untuk kendala ini adalah guru harus
mencoba menerapkan metode pembelajaran cooperative learning yang
dapat membuat peserta didik dapat aktif dalam belajar dan agar
potensi yang ada pada diri peserta didik berkembang dan dapat
menggunakan metode pembelajaran cooperative learning yang mampu
meningkatkan hasil belajar peserta didik.
2.

Karakter dan keterbatasan siswa adalah salah satu Kendala yang pasti
dialami oleh seorang guru di kelas. Guru harus menemukan sedikit
persamaan untuk menunjang penerapan metode pembelajaran. Guru
harus lebih memahami bagaimana sikap, kemapuan, dan keinginan
dari setiap peserta didiknya, agar guru mampu bertindak dan
mengatasi siswa ketika sedang bermasalah didalam kelas. Respon
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seorang guru sebaiknya memberikan sikap perduli dengan siswa dan
lakukan pencegahan dengan melakukan pendekatan kepada siswa.
Sehingga tidak menimbulkan keadaan yang tidak kondusif di dalam
kelas. Prilaku siswa yang pasif akan menjadi lebih aktif apabila guru
mampu mengemas pembelajaran dengan baik. Misalkan dengan cara
memancing siswa dengan pertanyaan atau menuntut siswa melakukan
sesuatu dengan penggunaan metode seperti bernyanyi, bermain yang
menarik perhatian siswa guna menunjang keberhasilan siswa dalam
belajar.
3.

Daya serap siswa yang kurang, sikap guru harus menjadi sosok
pembimbing baginya tidak menunjukan bahwa siswa itu bodoh karena
setiap siswa berbeda-beda satu dengan lainya dan kelambatan
pemahamanya dalam menerima materi. Disinilah peran guru untuk
mencari metode yang tepat agar siswa yang memiliki keterlambatan
dapat menyesuaikan dengan teman kelasnya yang lain. Dan mengikuti
proses pembelajaran dengan baik dan termotivasi untuk lebih giat
belajar. yang menciptakan suasana belajar menjadi menyenangkan
bagi siswa untuk belajar.
Solusi Yang Dilakukan Guru Dalam
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Slow Leaner
Di SDLB Harapan Mulia Kota Jambi

Kemampuan guru

Karakter dan keterbatasan siswa

Daya serap siswa
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BAB V
PENUTUP
A.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, setelah penulis melakukan observasi,

mengumpulkan data, mengolah dan menganilisa data yang telah penulis
lakukan dan telah dipaparkan dalam uraian serta pembahasan bab demi bab di
atas, tentang implementasi metode cooperative learning dalam meningkatkan
hasil belajar anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar harpan mulia kota
jambi maka penulis hendak memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1.

Implementasi guru dalam menerapkan metode cooperative learning
dikelas V SDLB Harapan Mulia Kota Jambi sudah terlakasana dengan
baik. cooperativef learning adalah metode yang menyampaikan secara
langsung dan berpusat pada guru dan siswa hanya menerima apa yang
disampaikan oleh guru tanpa harus mencari lagi. Dan setiap menggunkan
metode ini guru mewajibkan siswa mebuat keolompok seperti saat
pembelajaran lebih memudahkan guru dalam meningkatkan hasil belajar
peserta didik.

2.

Kendala maupun kesulitan yang dialami guru dalam penggunaan metode
cooperative learning dikelas V berupa kemampuan guru yang masih
kurang mengetahui fase-fase maupun tahapan dalam menggunakan
metode cooperative learning, kemudian karakter dan keterbatasan siswa,
daya serap siswa dan yang terakhir kesulitan untuk membentuk
kelompok.

3.

Solusi yang dilakukan guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa slow
leaner di SDLB Harapan Mulia Kota Jambi. Guru harus lebih memahami
bagaimana sikap, kemapuan, dan keinginan dari setiap peserta didiknya,
agar guru mampu bertindak dan mengatasi siswa ketika sedang
bermasalah didalam kelas sikap guru harus menjadi sosok pembimbing
baginya yang menciptakan suasana belajar menjadi menyenangkan bagi
siswa untuk belajar.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang
diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan
pendidikan multikultural. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah
sebagai berikut:
1.

Bagi kepala sekolah
Kepala sekolah hendaknya mengadakan pelatihan-pelatihan untuk
keprofesionalan guru dalam mengadakan metode pembelajaran yang
lebih efektif untuk anak berkebutuhan khusus.

2.

Bagi Guru
Hendaknya guru selalu berusaha meningkatkan kualitas mengajar
sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan lebih
memiliki

jiwa

kreatif

yang

tinggi

saat

melaksanakan

proses

pembelajaran, serta mengikuti pelatihan-pelatihan pembelajaran
3.

Sekolah
Sekolah diharapkan dapat memenuhi sarana prasarana sekolah untuk
menunjang keberhasilan belajar peserta didik.

4.

Siswa
Siswa diharapkan mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik
agar terciptanya proses pembelajaran yang menyenangkan dan terencana.

5.

Orang tua siswa/wali murid
Orang tua seabaiknya mendukung siswa dalam proses belajar,
memberikan motivasi dan dukungan kepada anaknya.
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Lampiran I
INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)
Judul penelitian : Implementasi Metode Cooperative Learning

Dalam

Meningkatkan Hasil Belajar Anak Berkebutuhan Khusus
(Slow Leaner) Di

Sekolah Dasar Harapan Mulia Kota

Jambi
A. Observasi
Teknik pengumpulan data dilakukan menjangkau data-data yang
dimungkinkan untuk diamati secara mendalam dengan teknik observasi
tersebut, peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Peneliti mengamati aktivitas dilingkungan di SDLB Harapan Mulia Kota
Jambi.
2. Peneliti mengamati guru dalam proses pembelajaran pada siswa kelas V di
SDLB Harapan Mulia Kota Jambi.
3. Peneliti mengamati keadaan peserta didik didalam kelas.
4. Peneliti mengamati kendala-kendala yang dihadapi guru kelas V di SDLB
Harapan Mulia Kota Jambi.
5. Mengamati upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar di kelas V di
SDLB Harapan Mulia Kota Jambi.
6. Peneliti mengumpulkan data mengenai keadaan sekolah, keadaan kelas,
proses pembelajaran, sarana dan prasarana.

65

B. Wawancara
Wawancara di lakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan upaya
guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode
coppertaive learning di SDLB Harapan Mulia Kota Jambi.

No Responden
1

Kepala
Sekolah

Pertanyaan
1. Sudah

berapa

lama

Jawaban
bapak

menjadi kepala sekolah di
SDLB Harapan Mulia Kota
Jambi?
2. Sejak

kapan

sekolah

ini

berdiri?
3. Bagaimana

sarana

dan

prasarana yang ada di SDLB
Harapan Mulia Kota Jambi?
4. Bagaimana

metode

pembelajaran yang di gunakan
oleh guru di SDLB Harapan
Mulia Kota Jambi?
5. Bagaimana hasil belajar siswa
slow leaner di SDLB Harapan
Mulia Kota Jambi?
2

Guru

1. Sudah berapa lama bapak /Ibu

Kelas

menjadi kepala sekolah di
SDLB Harapan Mulia Kota
Jambi?
2. Berlatar

belakang

pendidikanBapak/

apa
ibu

sebelumnya?
3. Dalam proses pembelajran, ibu
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merancang

metode

pembelajaran

khusus

untuk

anak slow leaner?
4. Bagaimana cara ibu mengajar
untuk

meningkatkan

hasil

belajar siswa slow leaner di
kelas V SDLB Harapan Mulia
Kota Jambi?
5. Metode pembelajaran apa yang
Ibu berikan kepada anak slow
leaner

untuk

meningkatkan

hasil belajar siswa?
6. Bagaimana

proses

ibu

mengajar

dengan

menggunakan

metode

cooperative leaarning?
7. Bagaimana

pendapat

ibu

mengenai metode cooperative
learning ?
8. Bagaimana langkah – langkah
ibu

dalam

menggunkan

metode cooperative learning
di kelas V SDLB Harapan
Mulia Kota Jambi.
9. Apa

saja

kekurangan

dan

kelebihan menggunkan metode
cooperative learning dalam
meningkatkatkan hasil belajar
siswa slow learner?
10.

Apakah ada kendala yang

ibu alami dalam menggunakan
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metode cooperative learning?
3

Siswa

1. Apa

sebelum

pelajaran,

menjelaskan

ibu guru kamu

memberitahu apa yang akan
kamu pelajari?
2. Apakah

kamu

menyukai

pembelajaran

dengan

menggunakan

metode

cooperative learning ?
3. Apa

ibu

guru

kamu

mengulangi materi yang telah
kamu pelajari pada pertemuan
sebelumnya?
4. Apa

ibu

guru

mengulangi

penjelasan materi yang belum
kamu pahami?
5. Apa ibu guru memberikan
kamu contoh cara mengerjakan
soal di depan kelas?
6. Apa
kesulitan

kamu

mengalami

saat

mengerjakan

tugas atau soal-soal latihan di
kelas?
7. Apa ibu guru membantu kamu
mengerjakan

atau

memperbaiki tugas atau soal
latihan?
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C. Dokumentasi
Pengambilan data menggunakan dokumentasi agar dapat memperoleh
sesuatu yang berhubungan dengan:
1. Historis dan Geografis SDLB Harapan Mulia Kota Jambi.
2. Visi dan Misi SDLB Harapan Mulia Kota Jambi.
3. Struktur organisasi SDLB Harapan Mulia Kota Jambi.
4. Keadaan siswa dan guru SDLB Harapan Mulia Kota Jambi.
5. Keadaan sekolah SDLB Harapan Mulia Kota Jambi.
6. Sarana dan Prasarana SDLB Harapan Mulia Kota Jambi.
7. Foto saat pelaksanaan penelitian

Penulis

Siska Sepriliya
TPG. 161965
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Lampiran II
LAMPIRAN LEMBAR WAWANCARA
Judul penelitian : Implementasi Metode Cooperative Learning

Dalam

Meningkatkan Hasil Belajar Anak Berkebutuhan Khusus
(Slow Leaner) Di

Sekolah Dasar Harapan Mulia Kota

Jambi
A. Observasi
Teknik pengumpulan data dilakukan menjangkau data-data yang
dimungkinkan untuk diamati secara mendalam dengan teknik observasi
tersebut, peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut:
4.

Peneliti mengamati aktivitas dilingkungan di SDLB Harapan Mulia Kota
Jambi.
: Untuk lingkungan di SDLB Harapan Mulia memiliki nuansa yang sangat
asri dan sejuk. Hal ini tampak dari rimbunya tanaman yang berada di
lingkungan sekolah.

2.

Peneliti mengamati guru dalam proses pembelajaran pada siswa kelas V di
SDLB Harapan Mulia Kota Jambi.
: Dalam proses pembelajaran di dalam kelas guru memberikan kemampuan
terbaik yang ia miliki dan melihat proses pemebelajaranya dengan
membentuk kelompok hanya saja terkadang guru mengalami kesulitan
dalam mengurus anak didalam kelas.

3.

Peneliti mengamati keadaan peserta didik didalam kelas.
: Mengenai keaadan peserta didik yang berada di dalam kelas V dalam
proses pembelajaran peserta didik cukup memperhatikan guru ketika guru
menjelaskan materi di depan kelas.

4. Peneliti mengamati kendala-kendala yang dihadapi guru kelas V di SDLB
Harapan Mulia Kota Jambi.
: Untuk kendala yang terlihat di dalam kelas guru masih kesulitan dalam
memberikan penejelasan kepada peserta didik, jadi guru harus benar-benar
dalam mengejar di sekolah SDLB Harapan Mulia.
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5.

Mengamati upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar di kelas V di
SDLB Harapan Mulia Kota Jambi.
Dalam meningkatkan hasil belajar siswa upaya yang di lakukan guru
sudah sangat maksimal dengan mengugunakan metode maupun strategi
pembelajaran.

6.

Peneliti mengumpulkan data mengenai keadaan sekolah, keadaan kelas,
proses pembelajaran, sarana dan prasarana.
: Peneliti melihat keadaan sekolah cukup sejuk dan asri dan untuk
kelengkapan sarana dan prasarana sudah cukup guna menunjang
pembelajaran didalam kelas. Proses pembelajaran di SDLB Harapan
Mulia Kota Jambi telah di laksanakan oleh guru sesuai dengan prosedur
yang telah di tetapkan oleh pihak sekolah.

B. Wawancara
Wawancara di lakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan
upaya

guru

dalam

meningkatkan

hasil

belajar

siswa

dengan

menggunakan metode coppertaive learning di SDLB Harapan Mulia
Kota Jambi.

Responden
Kepala
Sekolah
02
Desember
2019

Pertanyaan
1. Sudah berapa

Jawaban
lama Saya sekarang sudah menjabat

bapak menjadi kepala menjadi kepala sekolah sudah
sekolah
Harapan

di
Mulia

SDLB hampir 3 tahun nakk
Kota

Jambi?
2. Sejak kapan sekolah ini Sekolah ini didirikan berawal
berdiri?

dari

sebuah

pendidikan

Sekolah

lembaga
Autis

Harapan Mulia yang didirikan
pada tanggal 2 Januari 2012,
dengan konsep awal sebagai

71

wadah pendidikan khusus yang
memberikan

layanan

untuk

dan

anak

terapi

kemudian

berkembang samapai seperti
saat ini nak..
b. Bagaimana sarana dan Untuk sarana di sekolah SDLB
prasarana yang ada di Harapan Mulia ini anak bisa
SDLB

Harapan

Mulia melihat sendirakn dan saya

Kota Jambi?

rasa

dinisi

memadai

Sudah

guna

cukup

menunjang

kebutuhan belajar peserta didik
c. Bagaimana

pembelajaran

metode Metode learning disini sudah
yang

di terlaksana nak,,, tapi ya masih

gunakan oleh guru di belum maksimal nak, Dalam
SDLB

Harapan

Mulia proses

Kota Jambi?

pembelajaran

guru

masih memilih menggunakan
metode

pembelajaran

diantaranya
ceramah,

seperti
metode

metode
snowball,

metode diskusi, dan metode
demonstrasi. Dalam kegiatan
pembelajaran

guru

juga

menggunakan media dan alat
bantu

dalam

penyampaian

seperti,

proses
kartu

soal, dan lain sebagainyalah
nak,,
3. Bagaimana hasil belajar Untuk hasil belajar di sekolah
siswa slow leaner di ini sebanarnya tidak ada target
SDLB Harapan Mulia yang tinggi tapi kalaw berhasil
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Kota Jambi?

ya alhamdulillah, karna dini
kita mengajar anak yang bisa
dibilang kurang dari anak-anak
lain seperti diluar sana.

Guru Kelas
03
Desember
2019

1. Sudah berapa lama Ibu Saya mengajar disekolah ini
menjadi Guru Kelas di sudah hampir mau masuk 2
SDLB

Harapan

Mulia tahun lamanya mbak..

Kota Jambi?
2. Berlatar

belakang

apa Saya

pendidikan

alaumni

dari

UNJA

ibu jurusan matematika mbak

sebelumnya?
3. Dalam

proses Tidak mbak,,,

pembelajran,

ibu

merancang

metode

pembelajaran

khusus

untuk anak slow leaner?
4. Bagaimana

cara

mengajar
meningkatkan

ibu semua

metode

bisa

kita

untuk terapkan dalam semua materi.
hasil Guru

harus

bisa

belajar siswa slow leaner metode

mana

di kelas V SDLB Harapan dengan

materi

Mulia Kota Jambi?

memilih

yang
yang

cocok
akan

disampaikannya. Alasan saya
memilih metode cooperative
learning ini yang pertama,
materi ini sangat penting untuk
dipahami

peserta

didik

sehinggaa saya ingin peserta
didik bener-benar bisa faham
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5. Metode pembelajaran apa Didalam setiap strategi, guru
yang Ibu berikan kepada juga menggunakan beberapa
anak slow leaner untuk metode
meningkatkan

pembelajaran

hasil diantaranya metode ceramah,

belajar siswa?

metode

snowball,

metode

diskusi,

dan

metode

demonstrasi. Dalam kegiatan
pembelajaran

guru

juga

menggunakan media dan alat
bantu

dalam

penyampaian

proses

seperti,

kartu

soal, dan lain sebagainya
6. Bagaimana

proses

ibu Prosesnya sih hampir sama

mengajar

dengan seperti metode-metode lain tapi

menggunakan

metode kalaw menggunakan metode

cooperative leaarning?

cooperative

leaarning

mewajibkan

kita

membentuk

kelompok dulu mbak
7. Bagaimana pendapat ibu Alasan saya memilih metode
mengenai

metode ini yang pertama, materi ini

cooperative learning ?

sangat penting untuk dipahami
peserta didik sehinggaa saya
ingin peserta didik bener-benar
bisa faham Sedaangkan alasan
saya

menggunakan

strategi

cooperatif adalah agar setiap
pertemuan ada variasi dalam
proses pembelajaran sehingga
peserta didik tidak merasa
jenuh
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dengan

pembelajaran

bahasa Indoensia
8. Bagaimana
langkah

langkah
ibu

menggunkan

– Langkah-langkah yang saya

dalam lakukan

dalam

penggunaan

metode metode cooperative learning

cooperative learning di pertama, menyampaikan tujuan
kelas V SDLB Harapan belajar dan memotifasi siswa
Mulia Kota Jambi.

kemudian

membentuk

kelompok-kelompok kecil dan
membimbing kelompok saat
mengerjakan tugas dan dalam
proses kegiatan pembelajaran
biasanya
materi
relefan

saya
dengan

mengkaitkan
ilmu

seperti

yang
drama

Kemudian saya menyampaikan
materi sesuai dengan RPP yang
sudah saya buat tahap terkahir
saya mengevaluasi hasil belajar
mapun tugas yang telah saya
berikan tadi dan untuk kegiatan
penutup

biasanya

saya

melakukan penyimpulan secara
bersama-sama dengan peserta
didik
9. Apa saja kekurangan dan Untuk kekurang disini sekolah
kelebihan
metode

menggunkan ini masih kekurangan murid
cooperative jadi susah mbak kalaw untuk

learning

dalam membentuk kelompok kalaw

meningkatkatkan

hasil kelebihan ish yang pasti dapat

belajar

slow meningkatkan

siswa
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hasil

belajar

learner?

peserta didik.

10. Apakah ada kendala yang Kendalanya ya seperti susah
ibu

alami

dalam untuk membentuk kelompok

menggunakan

metode nya aja mbak

cooperative learning?
Siswa kelas V
09
Desember
2019

1. Apa sebelum menjelaskan Iya buk
pelajaran, ibu guru kamu
memberitahu apa yang
akan kamu pelajari?
2.

Apakah

kamu Iya

karna

menyukai

pembelajaran teman teman

dengan

menggunakan

metode

cooperative

learning ?
3. Apa

ibu

guru

kamu iya

mengulangi materi yang
telah kamu pelajari pada
pertemuan sebelumnya?
4.

Apa

mengulangi

ibu

guru iya

penjelasan

materi yang belum kamu
pahami?
5.

Apa

ibu

guru i iya

memberikan kamu contoh
cara mengerjakan soal di
depan kelas?
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belajar

bersama

6. Apa

kamu

mengalami iya

kesulitan

saat

mengerjakan tugas atau
soal-soal latihan di kelas?
7. Apa ibu guru membantu Iya
kamu mengerjakan atau
memperbaiki tugas atau
soal latihan?

C. Dokumentasi
Pengambilan data menggunakan dokumentasi agar dapat memperoleh
sesuatu yang berhubungan dengan:
8. Historis dan Geografis SDLB Harapan Mulia Kota Jambi.
9. Visi dan Misi SDLB Harapan Mulia Kota Jambi.
10. Struktur organisasi SDLB Harapan Mulia Kota Jambi.
11. Keadaan siswa dan guru SDLB Harapan Mulia Kota Jambi.
12. Keadaan sekolah SDLB Harapan Mulia Kota Jambi.
13. Sarana dan Prasarana SDLB Harapan Mulia Kota Jambi.
14. Foto saat pelaksanaan penelitian.
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Lampiran III
DOKUMENTASI

Gambar 1
Lingkungan SDLB Harapan Mulia Kota Jambi

Gambar 2
Siwa-Siwi SDLB Harapan Mulia Kota Jambi

Gambar 3
Wawancara Bersama Kepala Sekolah SDLB Harapan Mulia Kota Jambi
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Gambar 4
Wawancara Bersama Wali Kelas V Sekolah SDLB Harapan Mulia Kota
Jambi

Gambar 5
Struktur Organisasi Sekolah SDLB Harapan Mulia Kota Jambi

Gambar 6
Visi Dan Misi Sekolah SDLB Harapan Mulia Kota Jambi
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Gambar 7
Daftar Nama Pendidik Dan Tenaga Pendidik Sekolah SDLB Harapan Mulia
Kota Jambi

Gambar 8
Wawancara Bersama Peserta Didik SDLB Harapan Mulia Kota Jambi

Gambar 9
Hasil Belajar Siswa
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Gambar 10
Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah SDLB harapan Mulia Kota Jambi

Gambar 11
Wawancara Bersama Guru Kelas Didik SDLB Harapan Mulia Kota Jambi

Gambar 12
Suasana Kelas SDLB Harapan Mulia Kota Jambi
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Gambar 13
Peserta Didik Saat mengerjakan Tugas Pelajaran SDLB Harapan Mulia
Kota Jambi
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