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ABSTRAK 

 Anak Tuna Grahita merupakan gangguan kromosom atau 

kelainan genetik yang menyebabkan perbedaan kemampuan berfikir 

serta memiliki ciri khusus terhadap anak yang mengalaminya. Pada 

tahap evaluasi pembelajaran ini dapat dilihat perkembangan 

bahasanya dari segi penilaian permasalahan terkait pembelajaran 

keterampilan bahasa pada anak tuna grahita serta mengetahui guru 

menggunakan teknik penilaian yang sesuai apa belum terkait teknik 

penilaian khusus anak tuna grahita tersebut .  

 Tujuan penelitian ini dapat menggunakan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi pembelajaran keterampilam 

bahasa pada anak tuna grahita di SDLB Dharma Bhakti Dharma 

Pertiwi Kenmiling Bandar Lampung serta untuk mengetahui sejauh 

mana tingkat pencapaian keterampilan bahasa pada anak tuna grahita. 

 Penelitian ini menggunakan subjek penelitian yaitu guru kelas 

dan peserta didik di kelas 6 sebanyak 7 anak sedangkan objek dalam 

penelitian adalah evaluasi keterampilan bahasa pada anak tuna grahita 

di SDLB Dharma Bhakti Dharma Pertiwi Kemiling Bandar Lampung. 

 Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 

terlihat bahwa dari hasil penelitian menunjukkan bahwa guru sudah 

melakukan evaluasi pembelajaran keterampilan dan penilaian yang 

berkaitan dengan bahasa akan tetapi guru kelas melakukan evaluasi 

penelitian 4 penilaian dari 6 penilaian khusus anak tuna grahita.  

Kata Kunci : Evaluasi Keterampilan bahasa, Anak Tuna Grahita 
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ABSTRACT  

 Children with mental retardation are chromosomal disorders 

or genetic disorders that cause differences in thinking abilities and 

have special characteristics for children who experience them. At the 

evaluation stage of this learning, it can be seen the development of the 

language in terms of assessing problems related to learning language 

skills in mentally retarded children and knowing whether teachers use 

appropriate assessment techniques or not related to special assessment 

techniques for mentally retarded children. 

 

 The purpose of this study to use this research is to determine 

the implementation of the evaluation of language skills learning in 

mentally retarded children at SDLB Dharma Bhakti Dharma Pertiwi 

Kenmiling Bandar Lampung and to determine the extent to which the 

level of achievement of language skills in mentally retarded children. 

 

 The purpose of this study was to use descriptive qualitative 

research in that the research subjects were class teachers and students 

in grade 6 at SDLB Dharma Bhakti Dharma Pertiwi Kemiling Bandar 

Lampung. 

 

 Based on the results of interviews, observations and 

documentation, it can be seen that the results of the study indicate that 

teachers have evaluated learning skills and assessments related to 

language, but the classroom teacher has evaluated research 4 out of 6 

special assessments for mentally retarded children.  

Keywords : Evaluation of language skills, mentally retarded 

children 
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MOTTO  

             

Artinya : Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 

yang sebaik-baiknyanya (QS. At-Tin 95 : Ayat 4)1 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Judul merupakan cermin isi skripsi, sehingga untuk 

mempermudah pembahasan dan untuk mempersatukan persepsi para 

pembaca dan memahami isi skripsi yang berjudul, “EVALUASI 

PEMBELAJARAN KETERAMPILAN BAHASA PADA ANAK 

TUNA GRAHITA DI SDLB DHARMA BHAKTI DHARMA 

PERTIWI, KEMILING BANDAR LAMPUNG” Diperlukan 

penegasan dengan memberikan pengertian istilah yang terkandung 

dalam judul. 

 Berdasarkan penjelasan istilah tentang judul yang di maksud 

penelitian ini adalah suatu bimbingan yang dilakukan oleh 

guru/pembimbing yang ada di Sekolah Luar Biasa (SLB) Dharma 

Bhakti Dharma Pertiwi untuk menjalankan program dan membantu 

anak agar anak yang memiliki intelegensi rendah dapat menyesuaikan 

dirinya dengan lingkungan dan keluarga sebagai perubahan tingkah 

laku karena anak tuna grahita berbeda dengan anak lainnya mereka 

dapat dididik namun membutuhkan pengawasan terus menerus. 

 

1. Evaluasi Pembelajaran  

 Menurut pengertian bahasa evaluasi berasal dari evaluation 

yang beratri penelitian atau tafsiran. Sedangkan menurut pengertian 

istilah merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan 

suatu obyek dengan menggunakan instrument dan hasilnya 

dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan
1
. 

Dalam garis besar evaluasi adalah proses menentukan nilai 

untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan 

tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Dalam pembelajaran, 

evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengumpulan hasil dalam 

proses yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan pelaksanaan 

pembelajaran.   

                                                     
1 Dirman Dan Cicih Juarsih, Penilaian Dan Evaluasi, (Jakarta : Pt Rineka 

Cipta, 2014),  
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2. Bahasa  

 Bahasa merupakan komponen terpenting dalam kehidupan 

manusia. Manusia tidak akan bisa melanjutkan kelangsungan hidup 

mereka dengan baik dan teratur tanpa adanya bahasa. Mereka tidak 

bisa berinteraksi dengan mudah dan baik jika mereka tidak menguasai 

bahasa antara satu sama lain dan dengan tidak adanya kesinambungan 

tersebut mereka juga tidak dapat menangkap ekspresi kejiwaan 

maupun keinginan yang diutarakan oleh lawan komunikasinya. Hal ini 

juga yang menyebabkan adanya sekat dan kurang terkaitnya 

emosional satu sama lain
2
.  

 

3. Anak Tuna Grahita 

 Menurut pendapat Cuncha dalam Mark L.Batshaw, 

menjelaskan bahwa Tuna Grahita adalah suatu kondisi 

keterbelakangan perkembangan fisik dan mental pada anak yang 

disebabkan adanya ketidaknormalan perkembangan kromosom yang 

dialami anak.  

 Anak Tuna Grahita sini yang di maksud dalam penelitian ini 

adalah anak yang memiliki kelainan kongenital yang terjadi pada bayi 

setelah dilahirkan atau masih berada didalam kandungan yang 

mempengaruhi kemampuan intelektual dan kognitif pada anak. 

Kelainan ini sering dijumpai pada anak-anak, dan menjadi penyebab 

tersering retardasi mental, masalah jantung, pendengaran, dan 

penglihatan
3
. 

 Seorang anak dapat teridentifikasi memiliki Tuna Grahita 

apabila memiliki ciri-ciri: struktur tulang hidung dan wajah datar, 

mata miring ke atas, bentuk telinga tidak normal, kepala berukuran 

lebih besar atau lebih kecil dari anak pada umumnya, serta gerakan 

otot lebih lemah atau bisa disebut juga ras mongoloid. Dari segi 

tumbuh kembang, anak dengan Tuna Grahita juga lebih lambat 

dibandingkan orang lain seusianya 

 

 

                                                     
2 Madyawati, L. (2016). Strategi pengembangan bahasa pada anak. 

Kencana. 
3 Semiawan Dan Mangusnson, Anak Berkebutuhan Khusus, (Bandung : 

Gramedia, 2010)  
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4. SDLB Dharma Bhakti Dharma Pertiwi, Kemiling 

Bandar Lampung  

 SDLB (Sekolah Dasat Luar Biasa) tersebut adalah suatu 

lembaga pendidikan formal pada jenjang sekolah dasar anak 

berkebutuhan husus yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan 

dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung yang dalam hal ini menjadi 

Objek Penelitian. 

 Sekolah Luar Biasa adalah Yayasan pendidikan untuk anak 

berkebutuhan khusus, yang terletak dijalan Teuku Cikditiro No. 1 

Beringin Kemiling Bandar Lampung. Yayasan Dharma Bhakti 

merupakan suatu lembaga pendidikan formal dan non formal 

menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan 

pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi 

fisik kecerdasan sosial emosional dan kejiwaan peserta didik untuk 

anak berkebutuhan khusus. Yayasan pendidikan ini juga merupakan 

lembaga pendidikan yang pada awalnya menyelenggarakan 

pendidikan untuk anak-anak yang mengalami kelainan mental, baik 

yang mampu didik maupun mampu latih
4
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah amanat kepada setiap keluarga, didalam 

keluargalah seseorang anak akan tumbuh dan berkembang baik secara 

fisik maupun mentalnya. Namun setiap anak belum tentu 

mendapatkan hak-hak dari keluarga yang dirasakan semua orang, Hal 

ini disebabkan oleh bermacam-macam baik faktor internal maupun 

eksternal. Salah satu faktor yang mempengaruhi perlakuan berbeda 

adalah anak yang diberi kekurangan dalam hal fungsi intelektual 

seperti Tuna Grahita. 

Sebagaimana yang tercantum dalam Surat At Tin ayat 4 : 

                                                                  
Artinya : “Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam 

     bentuk yang sebaik-Baiknya”  

(QS. At-Tin 95 : Ayat 4) 

 

                                                     
4 Ina, Pembibing Kelas 4 Tunagrhita di SLB Dharma Bhakti,  

Wawancara, 25-08-2021 
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Dalam masalah pendidikan anak ini, orang tua tidak boleh 

membedakan anak normal perkembangan jasmani dan rohaninya. 

Karakter, kepribadian, nilai dan norma serta pengetahuan anak 

dibentuk oleh keluarga, karena itu segala perlakuan terhadap anak 

adalah manifestasi atau cerminan dari situasi keluarga yang kondusif, 

sehingga akan memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh 

dan berkembang kearah kepribadian yang harmonis dan matang 

sebagaimana yang diharapkan. 

Sebagaimana yang tercantum dalam Al-qur’an surah Al-anfal : 

َنة    َعِظْيم   َاْجر   ْۤۤ ۙ  ِعْنَده اللّّٰوَ  وََّانَّ  ۙ   َوا ْعَلُموْْۤا اَنََّماْۤ َاْمَوا ُلُكْم َواَ ْوََل دُُكْم ِفت ْ
Artinya : "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu 

     itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di 

       sisi Allah ada pahala yang besar." 

(QS. Al-Anfal 8: Ayat 28) 

 

Persoalan pendidikan anak dalam setiap pribadi memerlukan 

pendekatan yang berbeda-beda walaupun anak tersebut lahir dalam 1 

keluarga dari  ayah  dan  ibu  yang  sama,  karena  setiap  anak  akan  

berbeda  dari  sifat, tingkah laku, dan pendekatan pun berbeda-beda 

pendidikan secara umum ada yang  dilakukan  secara  kalsikal  

bersama-sama  sesuai  dengan  cara  atau  sesuai umur  seperti  anak  

normal  pendidikan  nya berawal  dari  SD  6-12  tahun  dan 

selanjutnya. 

Pendidikan adalah usaha membantu pertumbuhan dan 

perkembangan anak didik yang terarah menuju tercapainya pendidikan 

nasional. Di dalam kehidupan seseorang, pendidikan mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam mengembangkan potensi dan 

melangsungkan kehidupan serta membantu seseorang menuju 

kedewasaannya. Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertuang dalam undang-

undang dasar tahun 1945 pasal  31 ayat 1 di tegaskan bahwa “setiap 

warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa kecuali tidak 

melihat kondisi calon peserta didik, baik kondisi normal secara fisik 

maupun dalam kondisi memiliki kelainan seperti penyandang 



5 

kekurangan dalam segi penglihatan,pendengaran, pikiran, dan fisik 

seperti pada anak Tuna Grahita”.
5
 

Begitupun dengan SLB merupakan Sekolah Luar Biasa yang 

mana terdapat di dalam nya anak berkebutuhaan khusus dan anak 

berkebutuhan itu sendiri adalah anak dengan karakteristik khusus yang 

berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukan pada 

ketidak mampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk kedalam 

ABK antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita. Tunada ksa, 

tunalaras, kesulitas belajar, gangguan prilaku, anak berbakat, anak 

dengan gangguan kesehatan lainnya. 

Anak tuna grahita memiliki permasalahan keterbatasan 

kemampuan berfikir mereka tidak dapat dipungkiri lagi kalau mereka 

sudah tentu mengalami kesulitan dalam belajar. Selain itu mereka juga 

kurang mampu untuk mempertimbangkan sesuatu, membedakan 

antara yang baik dan yang buruk, membedakan antara yang benar dan 

yang salah. Ini semua karena kemampuan nya terbatas, sehingga anak 

tunagrahita tidak dapat membayangkan terlebih dahulu konsekuensi 

dari perbuatannya.
6
 

Sebagai perwujudan dari persamaan hak tersebut, pemerintah telah 

menyediakan berbagai sarana pendidikan termasuk sarana pendidikan 

Sekolah Luar Biasa atau sekolah anak berkebutuhan khusus. Hal ini 

tercantum dalam UU No.2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan 

nasional pada pasal 8 ayat 1 yang menyatakan sebagai berikut “warga 

negara yang memiliki kelainan fisik atau mental berhak memperoleh 

pendidikan sekolah luar biasa". Langkah untuk menempuh perubahan 

dan perkembangan manusia melalui pendidikan tersebut, tidaklah 

semua itu terlepas dari peran seorang pendidik dalam 

pembelajarannya.
7
  

Evaluasi pembelajaran merupakan proses sistematis untuk 

memperoleh informasi tentang tingkat keefektifan proses 

pembelajaran dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran 

secara optimal. Maka tanpa kegiatan evaluasi dalam pembelajaran, 

                                                     
5 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2014),  
6 Mangunangsong, Psikologi dan Perkembangan Anak Luar Biasa, (Jakarta: 

IPSP UI, 2011).  
7 I.G.Ak.Wardani, Pengantar Pendidikan Luar Biasa, (Jakarta: Penerbit 

Universitas Terbuka, 2011),  
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tidak dapat ditemukan informasi mengenai kekurangan dan kelebihan 

dari aktivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan dalam pencapaian 

tujuan pembelajaran.Tujuan melaksanakan evaluasi dalam proses 

pembelajaran adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat 

mengenai tingkat pencapaian tujuan penelitian oleh peserta didik 

sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya
8
. Tindak lanjut tersebut 

merupakan fungsi evaluasi yang dapat berupa :  

(a) penempatan pada tempat yang tepat,  

(b) pemberian umpan balik,  

(c) diagnosis kesulitan belajar siswa, dan  

(d) penentuan kelulusan. 

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 57 ayat 1, 

“evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan 

secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara 

pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya 

terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan”. Dalam 

melaksanakan evaluasi, kita mengenal secara umum ada dua teknik 

evaluasi pembelajaran yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Pada teknik 

tes, jika ditinjau dari segi kegunaannya, maka dibedakan atas empat 

macam tes yaitu tes formatif, tes sumatif, tes diagnostik, dan tes 

penempatan. Jika ditinjau dari segi bentuknya yaitu, tes tertulis, tes 

lisan dan tes perbuatan. Sedangkan untuk teknik non tes bisa 

dilakukan dengan skala bertingkat (ratingscale), kuesioner 

(questionaire), daftar cocok (checklist), wawancara riwayat hidup. 

Bagi seorang pendidik dalam memilih teknik yang akan 

digunakan untuk menilai peserta didiknya, hendaklah menyesuaikan 

dengan aspek yang akan dinilai baik dari aspek afektif, kognitif, atau 

psikomotor.Jika ditinjau dari meningkatnya anak-anak yang 

berkelainan di Indonesia dengan masing-masing kekurangannya, perlu 

mendapatkan pendidikan seperti umumnya anak normal. Maka anak 

berkelainan baik fisik maupun mental perlu adanya penanganan 

khusus untuk meningkatkan kualitas hidup sebagai bekal dalam 

menghadapi masa depannya. 

                                                     
8 Sulistyorini, Evaluasi Pendidikan (Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan), (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009),  
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Menurut pemaparan yang telah dijelaskan oleh salah satu dari 

guru di SLB Dharma Bhakti, bahwa anak Tuna Grahita mengalami 

kesulitan dalam belajar karena mereka sulit sekali mengingat 

(mempunyai daya ingat yang lemah). Pada dasarnya perkembangan 

kognitif dan bahasa anak tuna grahita tidak dapat mengalami 

peningkatan dengan sendirinya. Akan tetapi membutuhkan 

rangsangan atau stimulus dalam jumlah yang banyak dan rangsangan-

rangsangan tersebut harus diberikan oleh guru dalam kegiatan belajar 

mengajar di SLB secara teratur sistematis dan dengan kesabaran guru. 

Pemberian rangsangan tersebut bertujuan agar kemampuan berpikir 

anak dapat berkembang dengan baik seiring jalannya waktu mengikuti 

tingkat bicara pada anak.
9
 

Tabel I.I 

Indikator Pencapaian Keterampilan Bahasa Anak 

Kemampuan 

Keterampilan Bahasa 

Pencapaian Keterampilan 

Bahasa Anak Tuna Grahita 

 

 

 

 

 

 

Lingkup Keterampilan  

Bahasa 

 

1. Anak dapat memberikan 

tanggapan dari pertanyaan 

yang diucapkan   

2. Anak dapat melaksanakan 

perintah yang diberikan 

3. Dapat menguasai 

penggunaan kosakata 

kurang lebih 30 kosakata  

6.Dapat mengekspresikan 

perasaan seperti 

senang,sedih dan marah 

7.dapat menilis dan 

menyebutkan kalimat yang 

diucapkan. 

Sumber :Yuliyani Nuraini&Bambang Sujiono, Bermain Kreatif 

Berbasis Kecerdasaan Jamak ,(Jakarta :2011 

 

 

                                                     
9 INA, Guru Pembimbing Kelas SLB, Wawancara 25-08-2021 
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Berdasarkan indikator yang ada diatas, pembelajaraan 

berbahasa pada anak akan berhasil jika guru menggunakan media 

yang menyenangkan bagi anak dengan cara bermain .bagi anak 

.Media yang dipakai sebagai alat yang menyenangkan bagi anak 

dengan cara bermain. 

Berikut adalah ketuntasan hasil belajar pada penggunaan 

bahasa peserta didik kelas VI SDLB Dharma Bhakti, Kemiling, 

Bandar Lampung, yang dicantumkan dalam tabel 2 

Tabel I.2 

Ketuntasan Peserta Didik Pada Hasil Belajar  Semester Ganjil 

Kelas 6 SDLB Dharma Bhakti, Kemiling, Bandar Lampung. 

 

N

o 

 

Kel

as  

 

Membaca 

 

Menyima

k 

 

Berbicara 

 

Menulis 

 

Juml

ah 

T TT T TT T TT T TT  

1. VI 2 5 3 4 2 5 2 5 7 

Presenta

se (%) 

41,

33 

58,

67 

48,

80 

51,

20 

41,

33 

58,

67 

41,

33 

58,

67 

100% 

(Sumber: Dokumentasi dari guru kelas VI SDLB Dharma 

Bhakti, Kemiling, Bandar Lampung) 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik pada 

keterampilan berbicara sangat rendah, lebih lanjut kita lihat pada 

peserta didik yang tidak tuntas dalam berbicara berjumlah 5 orang, 

sedangkan yang tuntas hanya 2 orang, hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan atau penerapan bahasa pada anak tuna grahita tidak 

berlangsung dengan baik. 

Bahasa mempengaruhi proses berpikir dan penalaran pada 

kemampuan berbicara dan berbahasa merupakan kemampuan awal 

yang harus dimiliki anak sebagai modal untuk dapat berinteraksi dan 

berkomunikasi.  Pada otak manusia telah mengembangkan 

kemampuan luar biasa untuk belajar bahasa secara lisan dan dengan 

mudah bahasa lisan digunakan dalam aktivitas. Tapi tidak bagi mereka 
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yang mengalami hambatan dalam perkembangan termasuk 

perkembangan bicara bahasa pada anak Tuna Grahita.10
  

Seseorang dikategorikan berkelainan mental dan fisik seperti 

anak Tuna Grahita, jika ia memiliki tingkat kecerdasan yang 

sedemikian rendahnya (di bawah normal), sehingga untuk meneliti 

tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara 

spesifik, termasuk dalam program pendidikannya. Anak TunaGrahita 

mengalami perbedaan dari keadaan normal yang menyebabkan 

mereka membutuhkan pelayanan pendidikan yang khusus 

dibandingkan peserta didik pada umumnya (normal). Maka bagi anak 

Tuna Grahita juga membutuhkan pendidikan yang sesuai dengan 

kelainannya yaitu di sekolah khusus bagi anak berkelainan mental. 

Anak Tuna Grahita salah satu jenis anak tunagrahita yang 

memiliki IQ 36-70 pada Skala Binet dan 40-54 menurut Skala 

Weschler (WISC). Anak tunagrahita sedang sangat sulit untuk belajar 

secara akademik seperti belajar menulis, membaca, dan berhitung, 

namun mereka masih dapat belajar membaca dan menulis secara 

sosial, misalnya menulis namanya sendiri, alamat rumahnya, dan lain-

lain. Masih dapat dididik mengurus diri, seperti mandi, berpakaian, 

makan, minum, mengerjakan pekerjaan rumah tangga sederhana 

seperti menyapu, membersihkan perabot rumah tangga, dan 

sebagainya.. 

Perhatian yang lebih pada anak dapat membantu anak Tuna 

Grahita meningkatkan kemampuan berbicaranya. Selain itu, anak  

Tuna Grahita juga mengalami kesulitan dalam komunikasi. 

Kemampuan komunikasi berada di bawah kemampuan mental anak 

lain pada umumnya. Hal ini dikarenakan kemampuan bahasa yang 

rendah dan mempengaruhi kemampuan komunikasi dengan orang 

lain. Mereka memiliki ucapan yang tidak jelas dan sering keliru dalam 

mengucapkan kata dibanding dengan anak lainnya, maka dari itu Tuna 

Grahita memiliki kelemahan dalam hal bahasa.
11

 

                                                     
10 Humaira, D., Fatmawati, F., & Zulmiyetri, Z. (2012). Pelaksanaan 

pembelajaran bahasa indonesia bagi anak tunagrahita ringan kelas iii di slb sabiluna 

pariaman. Jurnal Penelitian Pendidikan Khusus, 1(3). 
11 Kurniati, E. (2017). Perkembangan Bahasa pada Anak dalam Psikologi 

Serta Implikasinya dalam Pembelajaran. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 

17(3), 47-56. 
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Mendidik anak yang berkelainan fisik, mental, maupun 

karakteristik pada anak Tuna Grahita perilaku sosialnya, tidak sama 

seperti mendidik anak normal, sebab selain memerlukan suatu 

pendekatan yang khusus juga memerlukan strategi yang khusus. Hal 

ini semata-mata karena bersandar pada kondisi yang dialami anak 

berkelainan.Oleh karena itu, melalui pendekatan dan strategi khusus 

dalam mendidik anak berkelainan, diharapkan anak berkelainan:  

(a) dapat menerima kondisinya,  

(b) dapat melakukan sosialisasi dengan baik, 

(c) mampu berjuang sesuai dibutuhkan, dan  

(d) menyadari sebagai warga negara dan anggota masyarakat.  

Tujuan lainnya agar upaya yang dilakukan dalam rangka habilitasi 

maupun rehabilitasi anak berkelainan dapat memberikan daya guna 

dan hasil guna yang tepat. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, 

pentingnya yayasan pedidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Kemiling 

Bandar Lampung yang bergerak dalam membantu anak berkebutuhan 

khusus untuk bangkit melakukan perubahan dan hidup mandiri. 

Karena pada dasarnya setiap anak memiliki hak untuk belajar, 

tergantung bagaimana anak tersebut dapat mengoptimalkan 

kemampuan belajar mereka serta upaya yang dilakukan oleh 

guru/pembimbing dalam meningkatkan belajar anak tersebut, 

khususnya anak Tuna Grahita. 

 

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, identifikasi masalahnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Keterampilan Bahasa Bagi 

Peserta Didik Anak Tuna Grahita di SDLB Dharma Bhakti 

Dharma Pertiwi, Kemiling Bandar Lampung masih belum 

optimal. 

2. Guru melakukan evaluasi hanya melalui tanya jawab untuk 

evaluasi di akhir pembelajaran berlangsung. 

3. Kurangnya penggunaan bahasa antara peserta didik dan 

pendidik sehingga membuat peserta didik cendurung tidak 

aktif dalam keterampilan bahasa di kelas. 
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Adapun Batasan Masalah Pada Penelitian Ini Hanya Pada 

Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran mengenai bahasa pada anak Tuna 

Grahita di SDLB Dharma Bhakti Dharma Pertiwi, Kemiling Bandar 

Lampung. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis 

dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 

 “Bagaimanakah Pelaksanaan Pembelajaran Keterampilan Bahasa 

Pada Anak Tuna Grahita Di SDLB Dharma Bhakti Dharma Pertiwi, 

Kemiling Bandar Lampung?” 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran 

Keterampilan Bahasa Pada Anak Tuna Grahita Di SDLB 

Dharma Bhakti Dharma Pertiwi, Kemiling Bandar 

Lampung 

2. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian 

keterampilan bahasa pada anak. 

F. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini bagi kepala sekolah Di SDLB Dharma Bhakti 

Dharma Pertiwi, Kemiling Bandar Lampung adalah dapat digunakan 

sebagai acuan dan rujukan dalam menetapkan kebijakan yang 

berkaitan dengan Evaluasi Pembelajaran Keterampilan Bahasa Pada 

Anak Tuna Grahita. 

2. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini sebagai syarat Akademik untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam Pada Fakultas 

Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. 

3.Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar 

pertimbangan dalam menerapkan evaluasi pembelajaran 

menggunakan teknik penilaian khusus anak tuna grahita untuk 

menambah bahasa pada anak Tuna Grahita sehingga evaluasi 

yang akan digunakan dapat berhasil. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Peneliti yang dianggap Relevan dengan penelitian yaitu : 

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Fitri Komariah, 

dengan Judul Evaluasi Hasil Terapi Sensori Integrasi (Sensory 

Integration) Bagi Anak Tunagrahita Di Yayasan Miftahul 

Qulub Cipondoh Kota Tangerang. Nama Jurnal UIN Padang. 

Penelitian ini menjelaskan tentang Anak Tuna Grahita dalam 

berkembang memiliki keterbatasan di beberapa aspek yaitu 

perkembangan personal, sosial kognitif, keterampilan 

berbahasa, serta motorik dan sensorik yang dapat diamati 

melalui ketidakmatangan dalam perilaku sosialnya. Untuk 

membantu anak Tuna Grahita dalam melatih perkembangan 

personal, terampilan motorik dan sensorik salah satunya yaitu 

melaui terapi sensori integrasi. Sehingga dapat membantu 

mencapai kesuksesan terapi sensori integrasi yang dilakukan. 

Selain itu ditunjang dengan  Keadaan lingkungan, serta 

keterlibatan orang tua dalam proses terapi sangat dibutuhkan, 

dibandingkan dengan anak tunagrahita yang tidak memiliki 

peran orang tua serta lingkungan di dalam proses terapi. 

Seiring berjalannya waktu anak Tuna Grahita akan mengalami 

perubahan sedikit demi sedikit dari segi motorik dan 

bahasanya
12

. Persamaan Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta subjek 

penelitian, pada penelitian ini adalah anak tuna grahita, 

Sedangkan perbedannya yaitu penelitian ini memfokuskan 

evaluasi tentang pembelajaran keterampilan bahasa pada anak 

tuna grahita. 

 

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Pandudinata, R., 

Sumarlam, S., & Saddhono dengan Judul Pemerolehan 

Bahasa Siswa Tunagrahita Kelas VI SD. Nama Jurnal. 

Penelitian ini menjelaskan bahwa anak Tuna Grahita dapat 

                                                     
12 Komariah, F. (2018). Evaluasi Hasil Terapi Sensori Integrasi (Sensory 

Integration) Bagi Anak Tunagrahita Di Yayasan Miftahul Qulub Cipondoh Kota 

Tangerang (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). 
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dibedakan dari segi Tuna Grahita berat dan ringan dari 

kosakata berbahasanya. Hasil penelitian tersebut menjelaskan 

bahwa 74% anak Tuna Grahita ringan dapat mengalami 

perubahan behasanya, sedangkan anak Tuna Grahita hanya 

dapat memahami kosa kata berbahasa 46% saja. Karena pada 

dasarnya usiapada anak Tuna Grahita mempengaruhi 

kemampuan berbahasanya
13

. Persamaan Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif, Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, serta subjek penelitian, pada penelitian ini 

adalah anak tuna grahita, perbedannya yaitu penelitian ini 

memfokuskan evaluasi tentang pembelajaran keterampilan 

bahasa pada anak tuna grahita. 

 

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Rosmiati Dengan Judul 

Pemerolehan Bahasa Pada Anak Tuna Grahita Pada Tahap 

Perkembangan Kognitif di SDLB Negeri Kedungkandang. 

Nama Jurnal. Penelitian ini menjelaskan pemerolehan bahasa 

yang didapatkan langsung kepada siswa dan menanyakan 

kembali pembelajaran yang telah di sampaikan dengan guru 

akan menjadi sedikit efektif apabila dilakukan secara terus 

menerus.  

Persamaan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta subjek 

penelitian, pada penelitian ini adalah anak tuna grahita, 

perbedannya yaitu penelitian ini memfokuskan evaluasi 

tentang pembelajaran keterampilan bahasa pada anak tuna 

grahita. 

 

4. Penelitian yang ke empat dilakukan oleh Siska Kumiawati, 

Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014 yang 

berjudul “Strategi Pengembangan Sikap Kemandirian Pada 

                                                     
13 Pandudinata, R., Sumarlam, S., & Saddhono, K. (2018). Pemerolehan 

Bahasa Siswa Tunagrahita Kelas VI SD. RETORIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, dan 

Pengajarannya, 11(1), 48-56. 
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Anak Tunagrahita (Studi Kasus Di Sekolah Luar Biasa Negri 

1 Bantul, Yogyakarta)”. Dalam penelitian ini membahas 

bagaimana program kurikulum pengembangan sikap 

kemandirian pada anak tunagrahita di SLB Negri 1 Bantul 

Yogyakarta, Bagaimana proses pelaksanaan strategi 

pengembangan sikap kemandirian terhadap anak tunagrahita 

di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negri 1 Bantul Yogyakarta serta 

bagaimana hasil dari pelaksanaan strategi pengembangan 

kemandirian anak tunagrahita di Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Negri 1 Bantul Yogyakarta serta bagaimana hasil dari 

pelaksaan strategi pengembangan kemandirian anak 

tunagrahita di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negri 1 Bantul 

Yogyakarta dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Penelitian menunjukan bahwa ada perubahan yang lebih baik 

lagi pada diri siswa yang sudah dibina melalui beberapa 

kegiatan kemandirian, yaitu mampu meningkatkan 

kemandirian siswa, mampu mambaca dan menulis siswa 

menjadi lebih baik dari sebelumnya, siswa dapat menerima 

pembelajaran baik secara teori maupun praktik dan mampu 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, adanya kepatuhan 

dalam mengikuti kegiatan kemandirian siswa serta mudah 

diatur dan diterbitkan saat pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. 

 

5. Penelitian yang ke lima dilakukan oleh Ridwan Efendi, 

Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah 

Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 

yang berjudul “Upaya Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam 

Mengatasi Prilaku Agresif Siswa. Tunalaras Di Sekolah Luar 

Biasa (SLB) E Prayuwana Yogyakarta”. Penelitian ini 

membahas bagaimana usaha layanan bimbingan dan 

konseling yang memberikan oleh guru BK dalam mengatasi 

prilaku agresif siswa tunalaras di SLB E Prayuwana 

Yogyakarta dengan hasil penelitian bahwa di SLB E 

Prayuwana Yogyakarta untuk mengatasi prilaku agresif siswa 

tunalaras dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Beberapa layanan konseling individu, layanan bimbingan 
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keagamaan, kunjungan rumah atau home visit, layanan 

bimbingan pribadi sosial dan bekerjasama dengan guru kelas. 

Beberapa bentuk perilaku agresif diantaranya, Hiperaktif, 

suka menyerang dan  menghina.   

 

Adapun pembahasan pada karya-karya skripsi diatas 

belum ada yang membahas tentang tentang “evaluasi 

pembelajaran keterampilan bahasa pada tuna grahita di SDLB 

Dharma Bhakti Dharma Pertiwi,  Kemiling Bandar Lampung” 

maka terdapat perbedaan judul yang ditulis penulis. Dalam 

penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada pembahasan 

tentang evaluasi pembelajaran keterampilan bahasa pada tuna 

grahita Dharma Bhakti Kemiling Bandar Lampung. Maka 

penelitian ini berbeda dengan yang sudah ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Evaluasi Pembelajaran 

Menurut pengertian bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa 

inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan 

menurut pengertian istilah merupakan kegiatan yang terencana untuk 

mengetahui keadaan suatu obyek dengan menggunakan instrument 

dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh 

kesimpulan. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono “evaluasi pembelajaran 

merupakan suatu proses untuk menentukan jasa, nilai atau manfaat 

kegiatan pembelajaran melalui kegiatan penilaian dan pengukuran. 

Evaluasi pembelajaran mencakup pembuatan pertimbangan  tentang 

jasa, nilai atau manfaat program, hasil, dan proses pembelajaran”.
14

 

 Menurut Siregar dan Nara “evaluasi pembelajaran atau 

evaluasi proses mencakup usaha-usaha yang terarah, terencana, dan 

sistematik, untuk meneliti proses pembelajaran yang telah 

menghasilkan suatu produk, baik terhadap fase perencanaan maupun 

fase pelaksanaan. Evaluasi proses dan evaluasi produk bersifat 

komplementer. Evaluasi produk memungkinkan untuk menemukan 

kelemahan-kelemahan itu, teapi belum dapat mengungkapkan sebab-

sebabnya apabila akan diadakan revisi konstruktif terhadap proses 

pembelajaran, baik yang menyangkut kekurangan pada pihak 

peneglola (guru) maupun yang menyangkut partisipasi peserta didik 

dalam proses pembelajaran. Evaluasi proses mencakup tinjauan kritis 

terhadap tujuan-tujuan instruksional, terhadap perencanaan proses 

pembelajaran, di dalam kelas dan tinjauan kritis terhadap 

penyelenggaraan evaluasi produk. Evaluasi proses juga 

menggunakanmetode-metode tertentu”.
15

 

 

                                                     
14 Dirman Dan Cicih Juarsih, Penilaian Dan Evaluasi, (Jakarta : Pt 

RinekaCipta, 2014),  

15 Saputra, W. (2021). Pelaksanaan Pembelajaran Pada Anak Tuna Grahita 

(Disabilitas Intelektual) Di Sekolah Luar Biasa Pangkalpinang. BADA'A: Jurnal 

Ilmiah Pendidikan Dasar, 3(2), 
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Dalam permen No. 41 tahun 2007 tentang standar proses 

dinyatakn bahwa evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk 

menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup 

tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi proses 

pembelajaran diselenggarakan dengan cara (1) membendingkan 

proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses 

dan (2) mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran 

sesuai dengan kompetensi guru. 

Evaluasi pembelajaran merupakan proses sistematis untuk 

memperoleh informasi tentang tingkat keefektifan proses 

pembelajaran dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran 

secara optimal. Maka tanpa kegiatan evaluasi dalam pembelajaran, 

tidak dapat ditemukan informasi mengenai kekurangan dan kelebihan 

dari aktivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan.
16

 

 Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa evaluasi pembelajaran adalah  proses untuk mendapatkan data 

dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan 

bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat 

penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan 

hasilnya. 

 

B. Tujuan Dan Fungsi Evaluasi Pembelajaran 

Tujuan melaksanakan evaluasi dalam proses pembelajaran 

adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat 

pencapaian tujuan instruksional oleh peserta didik sehingga dapat 

diupayakan tindak lanjutnya. Tindak lanjut tersebut merupakan 

fungsi evaluasi yang dapat berupa: (1) Penempatan pada tempat yang 

tepat, (2) Pemberian umpan balik, (3) Diagnosis kesulitan belajar 

siswa, dan (4) Penentuan kelulusan. 

Tujuan utama dari evaluasi pemebelajaran adalah (1) 

diperolehnya sejumlah informasi atau data tentang nilai, arti, dan 

manfaat, kegiatan pembelajaran, dan (2) untuk menentukan kualitas 

pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan 

proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian 

                                                     
16 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2008),  
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hasil pembelajaran.
17

 

Apabila tujuan utama kegiatan evaluasi proses tersebut sudah 

tercapai, maka hasilnya dapat difungsikan dan ditujukan untuk 

berbagai keperluan. Beberapa fungsi evaluasi proses ditujukan untuk 

keperluan-keperluan sebagai berikut. 

a. Untuk diagnostic dan pengembanagan pembelajaarn, yakni 

hasil evaluasi proses digunakan sebagai dasar pendiagnosisan 

kelemahan dan keunggulan pelaksanaan proses pembelajaran 

beserta sebab-sebabnya. Atas dasar hasil diagnosis ini guru 

mengadakan pengembangan proses pembelajaran untuk 

meningkatkan efektivitas atau kualitas proses pembelajaran 

dan hasil belajar peserta didik. 

b. Untuk penilaian kinerja guru. Evaluasi proses yang 

dilaksanakan oleh asesor kinerja guru di sekolah, hasilnya 

dapat digunakan sebagai dasar penilaian kinerja guru dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. 

c. Untuk pembinaan kinerja guru. Evaluasi proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah 

dalam rangka supervizi pembelajaran, hasilnya dapat 

digunakan sebagai dasar untuk menyusun dan melaksanakan 

program pembinaan kinerja guru dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. 

d. Evaluasi proses yang dilakukan oleh asesor, kepala sekolah 

atau pengawas sekolah merupakan alat yang penting sebagai 

umpan balik guru. Melalui evaluasi proses guru akan 

mendapatkan informasi tentang e fektivitas proses 

pembelajaran yang diselenggarakannya. Dari hasil evaluasi 

proses, guru akan dapat menentukan harus bagaimana proses 

pembelajaran yang perlu dilakukannya 

 

C. Prinsip-Prinsip Evaluasi Pembelajaran  

Untuk memperoleh hasil evaluasi yang baik, maka kegiatan 

evaluasi harus bertolk pada bebrapa prinsip, antara lain : 

 

                                                     
17 Anas Sudijono,Evaluasi Pendidikan ,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 

2006)  
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a. Kontinunitas, evaluasi tidak boleh dilakukan secara 

insendental, karena pembelajaran itu sendiri harus degan 

proses yang baik. Maka dari itu, evaluasi harus dilakukan 

secara kontunu pula.  

b. Komprehensef/keseluruhan, dengan prinsip yang dimaksud 

bahwa evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana 

dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara 

bulat, utuh atau menyeluruh. Selain itu dalam melakukan 

evaluasi terhadap suatu obyek itu sebagai bahan evaluasi. 

Hal ini agar yang dilaksanakan dapat dipahami atau 

dimengerti oleh peserta didik. 

c. Adil dan obyektif, dalam melaksanakan evaluasi, guru harus 

berlak  adil tanpa pilih kasih. Selain itu, guru hendaknya 

berlaku obyektif, apa adanya dengan kemampuan peserta 

didik 

d. Kooperatif, dalam melakukan evaluasi guru hendaknya 

bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua peserta 

didik, sesame guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta 

didik itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak 

merasa puas dengan hasil evaluasi, dan pihak-pihak tersebut 

merasa dihargai. 

e. Praktis, mengandung arti mudah digunakan, boleh guru itu 

sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang 

akan menggunakan alat tersebut. Untuk itu harus 

diperhatikan nahasa dan petunjuk mengerjakan soal
18

. 

 

D. Langkah-Langkah Pokok Evaluasi Pembelajaran 

Prosedur evaluasi pembelajaran adalah langkah-langkah 

proses evaluasi pembelajaran yang ditempuh oleh evaluator 

pembelajaran. Evaluator prmbrlajaran dapat berbentuk suatu tim 

yang mempunyai peran penting dalam memberikan informasi 

mengenai keberhasilan pembelajaran dan memenuhi berbagai 

persyaratan yang ditentukan. Tim tersebut bias terdiri dari guru 

                                                     
18 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Prinsip,Teknik,Prosedur),  

(Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2011) 
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yang telah mendapatkan sertifikat asesor penilai kinerja 

pembelajaran, pengawas sekolah, dan kepala sekolah sebagai 

supervisor pembelajaran
19

. 

Dalam pelaksananan evaluasi pembelajaran yang baik 

adalah dengan menggunakan prosedur evaluasi yang baik. Secara 

garis besar prosedur evaluasi di bagi menjadi tiga tahap, yaitu 

perencanan, pelaksanaan, penilaian : 

 

a. Perencanaan Evaluasi Pembelajaran 

Menurut Anas Sudijono, adalah ada enam langkah 

kegiatan menyusun dalam perencanaan evaluasi belajar yaitu : 

1. Merumuskan tujuan dilaksanakan evaluasi. Perumusan 

tujuan evaluasi hasil belajar itu sangat penting, sebab tanpa 

tujuan yang jelas maka evaluasi hasil belajar akan berjalan 

tanpa arah dan pada gilirannya dapat mengakibatkan evaluasi 

menjadi kehilangan dan fungsinya.nPerumusan tujuan disini 

maksudnya adalah seorang guru dalam menyusun suatu 

rencana terlebih dahulu memilih tujuan atau kompentensi 

dasar pelajaran mana yang akan di evaluasi. 

 

2. Menetapkan aspek–aspek yang akan di evaluasi 

misalnya apakah aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Setelah 

guru memilih kompentensi dasar mana yang akan di jadikan 

bahan evaluasi kemudian menggolongkan kompentensi 

tersebut. Alasan kenapa harus menggolongkan kompetensi 

dasar masuk ranah mana untuk memudahkan dalam memilih 

teknik evaluasi yang di  gunakan, karena suatu teknik tidak 

bisa menilai ketiga ranah tersebut secara proposional. 

 

3. Memilih dan menentukan teknik yang akan di 

pergunakan di dalam pelaksanaaan evaluasi. Sebelum 

menentukan teknik yang akan di pergunakan dalam evaluasi 

maka seseorang evaluator harus tahu terlebuh dahulu 

                                                     
19 Anas Sudijono,Evaluasi Pendidikan ,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 

2010) 
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mengenai jenis penilaian, bentuk instrument agar nantinya 

pemilihan teknik dalam evaluasi bisa tepat di gunakannnya. 

 

4. Menyusun alat–alat pengukuran yang akan 

dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar 

peserta didik, seperti soal tes hasi belajar (pada evaluasi hasil 

belajar yang menggunakan teknik tes). Daftar check (chek 

list), rating scale, paduan wawancara,atau daftar angket, untuk 

evaluasi hasil belajar yang menggunakan teknik non tes. 

 

5. Menentukan tolak ukur, norma kriteria yang akan 

dijadikan pegangan atau patokan dalam memberi interprestasi 

terhadap data hasil evaluasi. Misalnya apakah akan di 

pergunakan penilaian beracun patokan ataukah akan penilaian 

beracun kelompok. 

 

6. Menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi dari 

kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri (kapan dan seberapa 

kali evaluasi hasil belajar akan dilaksanakan) 

 

b. Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran  

Setelah tahap perencanaan evaluasi selesai maka tahap 

keduanya adalah pelaksanaan. pelaksanaan evaluasi yang baik 

adalah pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaaan yang 

telah di buat sebelumnya. Jika seseorang pendidik dalam 

menjalankan evaluasi pembelajaran sesuai dengan 

perencanaan yang telah di rencanakan sebelumnya, maka 

evaluasinya tersebut akan menghasilkan suatu data yang 

memberi gambaran yang nyata utuh peserta didik dalam 

pencapaian penguasaan kompetensi dasar yang harus dikuasai. 

Dalam tahap pelaksanaan evaluasi ada beberapa langkah 

yaitu: 

1) Menghimpun Data 

Dalam evaluasi hasil belajar, wujud nyata dari kegiatan 

menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya 

menyelenggarakan tes hasil belajar (apabila evaluasi hasil 
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belajar itu menggunakan teknik tes), atau melakukan 

pengamatan, wawancara atau angket dengan menggunakan 

instrument tertentu (apabila evaluasi hasil belajar itu 

menggunakan teknik non tes). Seperti telah di uraikan di atas, 

penilaian memerlukan data dan informasi. Data informasiini 

dapat di peroleh dengan dua cara yakni tes dan non tes. 

Pengumpulan data dan informasi ini harus di lakukan dengan 

baik dan cermat serta harus menggunakan instrument yang 

valid dan realible. Untuk pengumpulan data teknik non tes 

yang bisa di lakukan antarannya: 

Teknik observasi, guru mengamati langsung peserta 

didik ketika berada di dalam ataupun diluar kelas, seperti 

memperhatikan tingkah laku peserta didik pada guru 

menyampaikan pelajaran, istirahat, pada saat kekosongan 

pelajaran, pada waktu shalat berjamaah, upacara, dan lain-lain. 

Sedangakan teknik wawancara, guru mewawancarai 

langsung dengan pihak yang di perlukan, seperti guru 

mewawancarai siswa yang di jadikan sebagai subjek evaluasi . 

 

2) Melakkan Verifikasi Data 

Data yang telah berhasil di himpun harus disaring lebih 

dahulu sebelum di olah lebih lanjut, proses penyaringan ini 

kita disebut penelitian data atau vertifikasi data dan 

maksudnya adalah untuk memisahkan data yang baik yang 

akan dapat memperjelas gambaran ysng akan kita peroleh 

mengenai individu yangsedang kita evaluasi, dari data yang 

kurang baik yang akan merusak atau mengaburkan gambaran 

yang kita peroleh apabila data itu ikut diolah juga .
20

 

Oleh karena itu kita selau menyadari baik buruknya 

setiap data yang kita pergunakan untuk memperoleh data 

langsung dari orang yang bersangkutan, oleh karena itu dalam 

evaluasi yang baik kita selalu berusaha untuk hanya 

mempergunakan alat-alat yang sebaik-baiknya yang tersedia 

bagi kita. 

                                                     
20 Anas Sudijono,Evaluasi Pendidikan ,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 

2006) 
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c. Penilaian Evaluasi Pembelajaran 

Setelah tahap pelaksanaan selesai maka tahap yang 

seslanjutnya adalah pengelolaan tahap pengeloaan data 

dilakukan untuk memberikan ”makna” terhadap data yang 

pada kita. Jadi hal ini berarti bahwa tanpa kita olah, dan diatur 

lebih dulu data itu sebenarnya tidak dapat menceritakan suatu 

apapun kepada kita. Oleh sebab itu tahap pengolah sangat di 

perlukan pada saat mengevaluasi ada beberapa langkah dalam 

tahap penilaian diantaranya : 

a. Pengolahan penilaian untuk evaluasi pembelajaran 

keterampilan 

bahasa pada anak tuna grahita.  

Untuk mengolah nilai keterampilan bahasa yaitu dengan 

menggunakan standarisasi. Penilaian menggunakan 

standaisasi atau dinamakan KKM (criteria ketuntasan 

minimal) standar nilai tersebut, dinyatakan dalam bentuk 

bilangan bulat dengan rentang 0-100 dengan melihat 

ketuntasan dengan nilai akhir Tuntas dan Tidak Tuntas.  

b. Pengolahan penilaian dalam rangka 

mengetahuihasil belajar yang berhubungan 

denganketerampilan bahasa  

Untuk pengolahan evaluasi keterampilan bahasa dengan 

menggunakan penilaian menggunakan criteria atau patokan 

dengan presentase yang skala nilainya 0-100 kemudian angka 

tersebut di tranformasikan ke dalam huruf dengan kriteria 

tertentu mengacu kepada rancangan dengan menggunakan 

penilaian yang dievaluasi. 

Lambang untuk penilaian dengan menggunakan criteria 

dan kemudian diinterpretasikan, yaitu : 

Tuntas (T) 

A (Amat Baik)     = 90-100 

B+ (Sangat Baik)  = 80-89 

B (Baik)               = 70-79 

Tidak Tuntas (TT) 

C (Cukup Baik) = 60-69 

D (Belum Baik) = 50-59 
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c. Tindak Lanjut Evaluasi 

Setelah data itu disususn, diatur, diolah, di analisis dan di 

simpulkan, maka akan diketahui apa makna yang terkandung 

di dalamnya  kemudian evaluasi merumuskan kebijakan–

kebijakan yang di pandang perlu sebagai tindak lanjut dari 

kegiatan evaluasi. Hasil pengukuran memiliki fungsi utama 

untuk memperbaiki tingkat penguasaan peserta didik. Hasil 

pengukuran secara umum dapat dikatakan bisa 

membantu,memperjelas tujuan intruksional, menentukan 

kebutuhan peserta didik dan menentukan keberhasilan peserta 

didik dalam proses pembelajaran 

 

E. Teknik Evaluasi Pembelajaran  

Istilah teknik dapat di artikan sebagai alat. Jadi teknik 

evaluasi berarti  alat yang di gunakan dalam rangka 

melakukan kegiatan evaluasi. Berbagai macam teknik 

penilaian dapat dilakukan secara komplementer (saling 

melengkapi) sesuai dengan kompetensi yang di nilai, teknik 

penilaian yang di maksud antar lain melalui tes,observasi, 

penugasan, inventori, jurnal, penilaian diri dan penilaian 

antara teman yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan 

tingkat perkembangan peserta didik. Dalam konteks evaluasi 

hasil proses pembelajatan disekolah terdapat kendala yauitu 

teknik tes, maka evaluasi di lakukan dengan jalan menguji 

peserta didik. Sedangkan teknik non tes, maka ealuasi 

dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik.   

a. Teknik Tes 

Tes adalah alat atau prosedur yang di pergunakan 

dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang 

pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau 

serangkaian tugas baik berupa pertanyaan–pertanyaan 

atau perintah-perintah oleh test sehingga dapat di 

hasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku dengan 

nilai-nilai yang di capai oleh testee lainnya atau di 

bandingkan dengan nilai standar tertentu. 

Di tinjau dari segi fungsi yang dimiliki oleh tes 
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sebagai alat pengukur perkembangan belajar peserta 

didik, tes di bedakan menjadi tiga golongan : 

1) Tes diagnostic adalah tesyang di gunakan untuk 

mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga 

berdasrkan kelemahan- kelemahan siswa tersebut dapat 

di lakuakan pemberian perlakuan yang tepat. 

2) Tes formatif adalah tes yang bertujuan untuk mengetahui 

sudah sejauh manakah peserta didik telah terbentuk 

sesuai dengan  tujuan pengajaran yang telah di tentukan 

setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam 

jangka tertentu .di sekolah tes formatif ini dikenal dengan 

istilah ulangan harian 

3) Tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilakukan 

setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai di 

berikan ,di sekolah tes ini di kenal dengan ulangan umum 

,dimana hasilnya di gunakan untuk mengisi nilai raport 

atau mengisi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau 

ijazah. 

b. Teknik Non Tes 

Teknik evaluasi nontes menurut anas sudijono ialah 

“penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik 

dilakukan dengan tanpa “menguji” peserta didik, 

melainkan dilakukan dengan melakukan pengamatan 

secarasistematis (observation), melakukan wawancara 

(interview), menyebarkan angket (questionnaire), dan 

memeriksa atau meneliti dokmen–dokumen 

(documentary analysis). 

Dengan teknik non tes ,maka peniaian atau evaluasi 

hasil belajar peserta didik dilakukan dengan tanpa 

menguji peserta didik melainkan di lakukan dengan : 

1) Skala bertingkat (rating scale);skala menggambarkan 

suatu nilai yang berbentuk angka terhadap sesuatu hasil 

pertimbangan 

2) Quasioner : yaitu sebuah daftar pertanyaan yang ahrus 

diisi oleh orang orang yang akan di ukur (responden) 

3) Wawancara (interview); suatu metode atau cara yang di 
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gunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden 

dengan jalan tanya jawab sepihak 

4) Pengamatan (observation); suatu teknik yang dilakukan 

dengan cara mengadakan pengamatan secra teliti serta 

pencatatan secara sistematis. 

                Teknik evaluasi pembelajaran merupakan cara oprasional 

atau implementatif untuk mengukur dan menilai proses 

pembelajaran sebagai berikut : 

a. Daftar pertanyaan 

 Evaluasi pembelajaran dengan menggunakan teknik daftar 

pertanyaan dilakukan dengan menggunakan sejumlah pertanyaan 

tentang objek-objek proses pembelajaran yang dievaluasi yang 

biasanya dituangkan dalam bentuk yang mirip pertanyaan pilihan 

ganda atau skala penilaian. 

b. Observasi 

 Dengan menggunakan teknik observasi, evaluasi 

pembelajaran dilakukan dengan cara menghimpun bahan-bahan 

keterangan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap fenomena-fenomena proses pembelajaran yang dijadikan 

objek pengamatan. Beberapa orang yang cukup terlatih menghadiri 

proses pembelajaran di dalam kelas untuk mengadakan observas 

pembelajaran dengan menggunakan suatu alat yang disesuaikan 

dengan apa yang diobservasi. Salah satu system observasi terencana 

ialah system analisa interaksi verbal yang dikembangkan oleh Ned. 

c. Wawancara  

Evaluasi pembelajaran dengan menggunakan teknik 

wawancara dilakukan dengan berkomunikasi langsung antara yang 

mewawancarai dengan yang diwawancarai. Wawancara ini dapat 

dilakukan dengan beberapa peserta didik mengenai pengalaman 

mereka selama berpartisipasi dalam proses pembelajaran di kelas 

dan selama mengikuti tes hasil belajar.
21

 

 

 

 

                                                     
21 Irawan Soehartono,Metode Penelitian Sosial,(Bandung: Remaja 

Rosdakarya,2018 
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F. Konsep Keterampilan Bahasa  

1. Keterampilan Bahasa  

 Bahasa adalah alat penghubung, alat komunikasi anggota 

masyarakat yaitu individu-individu sebagai manusia berfikir, 

merasa, dan berkeinginan untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan 

keinginan mereka. Menurut KBBI, kemampuan berasal dari kata 

mampu yang berarti yang pertama kuasa (bisa, sanggup) 

melakukan sesuatu.Sedangkan kemampuan menurut KBBI adalah 

kesanggupan, kecakapan, kekuatan dengan usaha sendiri. 

Berbahasa seseorang mencerminkan pikirannya, semakin terampil 

seseorang berbahasa semakin jelas dan cerah jalan pikirannya. 

Dalam keterampilan berbahasa tersebut hanya bisa diperoleh dari 

praktek dan latihan. Melatih keterampilan berbahasa berarti 

melatih keterampilan atau kemampuan berpikir. 

 Bahasa mempunyai berbagai dimensi. Jika dipandang dari 

sudut pandang keterampilan berbahasa pada umumnya maka 

dibedakan menjadi dua, yaitu keterampilan berbahasa 

aktif/ekspresifdan keterampilan berbahasa pasif/reseptif. 

Keterampilan berbahasa aktif/ekspresif adalah kemampuan 

seseoranguntuk menyampaikan atau menyatakan pikiran, perasaan, 

dan kehendak orang lain baik secara lisan maupun tulisan. 

Sedangkan kemampuan berbahasa pasif/reseptifadalah kemampuan 

untuk mengerti dan memahami pikiran, perasaan, dan kehendak 

orang lainbaik lisanmaupun tulisan. 

 Dari macam keterampilan berbahasa tersebut, maka 

penguasaan bahasa sebagai alat komunikasi dapat dibedakan 

menjadi menjadi empat dimensi, yaitu (1) penguasaan bahasa aktif 

atau bicara, (2) penguasaan bahasapasif, yaitu mendengarkan/ 

menyimak, (3) penguasaan bahasa tulisan aktif, yaitu menulis, dan 

(4) penguasaan bahasa tulisan pasif, yaitu membaca. 

 

a. Kemampuan Berbahasa Aktif/Ekspresif 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ekspresif berarti 

mampu mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, dan 

perasaan. Keterampilan tersebut mencakup bahasa aktif lisan atau 

bicara, bahasa pasif lisan atau mendengar, bahasa aktif tulisan atau 

menulis, dan bahasa pasif tulisan atau membaca. Kemampuan 
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berbahasa aktif/ ekspresif yang kedua adalah penguasaan bahasa 

tulisan aktif atau menulis.  

Menurut Henry Guntur Tarigan, keterampilan menulis 

adalah salah satu keterampilan berbahasa yang produktif dan 

ekspresif yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain. 

Keterampilan menulis diartikan sebagai kemampuan 

mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak 

lain dengan melalui bahasa tulis, pengungkapan gagasan harus 

didukung dengan ketepatan bahasa yang digunakan, kosakata, dan 

gramatikal, serta penggunaan ejaan.  

 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kemampuan anak untukmenulis, 1) motorik, 2) perilaku, 3) 

persepsi, 4) memori, 5) kemampuan melaksanakan, 6) 

penggunaan tangan yang dominan, dan 7) kemampuan 

memahami instruksi.  

Anak Tuna Grahita memiliki beberapa gangguan pada 

faktor yang mempengaruhi menulis, sehingga memiliki 

masalah yang cukup signifikan pada saat menekan alat tulis 

di atas kertas dan terkadang melubangi kertas yang dipakai 

sebagai alas. Pada saat menulis hampir seluruh hurufnya 

kurang jelas terlihatdanmembutuhkan waktu yang cukup 

lama untuk menuliskan beberapa kata. Bahkan untuk 

menuliskan ± 30 kata subyek memerlukan waktu ± 20 menit. 

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan berbahasaaktif/ ekpresif terdiri dari 2 macam 

yaitu penguasaan bahasa aktif atau bicara dan penguasaan 

bahasa tulisan aktif atau menulis. 

 

b. Kemampuan Berbahasa Pasif/ Reseptif. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia reseptif berarti 

mau menerima, terbuka dan tanggap terhadap pendapat, saran, 

dan anjuran orang lain. Dari pengertian tersebut dan telah 

diuraikan pada bab sebelumnya bahwa kemampuan berbahasa 

pasif/reseptif adalahkemampuan untuk mengerti dan memahami 

pikiran, perasaan, dan kehendak orang lainbaik lisan maupun 

tulisan, pada kemampuan berbahasa pasif/ reseptif meliputi 
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penguasaan bahasa pasif, yaitu mendengarkandan penguasaan 

bahasa tulisan pasif, yaitu membaca. 

Kemampuan membaca dipengaruhi oleh berbagai faktor 

yang berasal dari diri pembaca itu sendiri (intrinsik) maupun 

dari luar (ekstrinsik). Pada faktor utama yang menghambat 

seorang anak untuk mencapai tingkat membaca terampil, yaitu : 

1) Kesulitan memahami dan menggunakan prinsip abjad yang 

menjelaskan bahwa simbol-simbol tertulis mewakili kata-kata 

lisan dan kurangnya pemahaman arti kata. 2) Kegagalan 

mentransfer keterampilan komprehensi bahasa lisan untuk 

membaca dan untuk mendapatkan strategi-strategi baru yang 

dibutuhkan untuk membaca. 3) Tidak adanya motivasi awal 

untuk membaca atau kegagalan mengembangkan penghargaan 

terhadap pentingnya membaca. Anak Tuna Grahita mempunyai 

kemampuan membaca yang berbeda. Adapun faktor-faktor 

yang mempengaruhi kemampuan membaca anak Tuna Grahita 

adalah intelegensi, fisiologis, kebiasaan membaca, sikap dan 

minat, media, metode, dan guru.  

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan berbahasa pasif/reseptif terdiri dari 2 macam yaitu 

penguasaan bahasa pasif atau mendengar/menyimak dan 

penguasaan bahasa tulisan pasif atau membaca. Menyimak 

adalah kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan 

sungguh-sungguh penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta 

interprestasi, untuk memperoleh informasi dan memahami 

makna yang disampaikan oleh pembicara. Sedangkan membaca 

adalah melihat atau memahami isi dari apa yang tertulis dengan 

melisankan atau hanya dalam hati untuk memperoleh pesan 

yang hendak disampaikan oleh penulis. 

 

G. Evaluasi Anak Tuna Grahita 

Evaluasi pembelajaran dapat dikatakan bahwa sekumpulan 

komponen yang saling berkaitan satu sama lain berkolaborasi 

membuat program perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil 
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evaluasi yang dilaksanakan di sekolah dasar penyelenggara 

pendidikan luar biasa. 

Menurut peraturan pemerintah republik indonesia nomor 

19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, penilaian 

pendidikan terdiri atas : penilaian hasil belajar oleh pendidik, 

penilaian belajar oleh satuan pendidik, dan penilaian hasil belajar 

oleh pemerintahan penilaian terdiri atas penilaian eksternal dan 

penilian internal. Penilaian eksternal merupakan penilaian yang 

dilakukan oleh pihak lain yang tidak melaksanakan proses 

pembelajaran. Penilaian eksternal dilakukan oleh satuan lembaga, 

baik dalam maupun luar negeri yang dimaksudkan untuk 

pengendalian mutu. Adapun penilaian internal adalah penilaian 

yang dilakukan dan direncanakan oleh guru pada saat pembelajaran 

berlangsung dalam rangka penjaminan mutu.
22

 

  

Penilaian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

penilaian internal terhadap hasil belajar peserta didik yang 

dilakukan oleh guru di kelas atas nama sekolah untuk menilai 

kompetensi peserta didik pada sekolah dasar tertentu pada saat dan 

akhir pembelajaran. Penilaian ini lebih dikenal dengan penilaian 

kelas. Kurikulum menghendaki adanya cara penilaian sehingga 

dapat diketahui perkembanganan ketercapaian berbagai 

kompetensi peserta didik. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi 

acuan untuk pelaksanaan penilaian hasil belajar yang dilakuan oleh 

pendidik. 

Adapun teknik penilaian yang dilakukan dalam 

penyusunan evaluasi pembelajaran pada anak : 

1. Tes Kinerja 

Tes kinerja adalah teknik penilaian yang menuntut menuntut 

peserta didik dalam menggunakan keterampilannya dalam melakukan 

kegiatan sehari-hari, misalnya berupa keterampilan melakukan kinerja 

tertentu,ataupun melakukan kinerja tertentu. Misalnya anak membaca, 

menyanyi, menggambar, menulis, dan melakukan peririntah yang 

diberikan oleh guru pada saat di dalam kelas. 

                                                     
22 Maftuhatin, L, Evaluasi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus/ 

Mendeley.Com, Jurnal Studi Islam, 5, 
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2. Tes Observasi 

Observasi adalah teknik penilaian yang dilakaukan dengan 

mencatat hasil pengamatan terhadap objek tertentu. Misalnya pada 

saat di dalam kelas, waktu istirahat atau bermain. Guru melakukan 

pengamatan terhadap peserta didik seperti anak menangis di dalam 

kelas, anak marah yang hebat/tantrum, melamun dan mengganggu 

teman di dalam kelas. itu semua dapat di observasi terhadap semua 

anak berkebutuhan khusus. 

 

3. Penugasan Individual atau Kelompok 

Teknik penugasan adalah salah satu teknik penilaian yang 

dapat diberikan terhadap semua anak berkebutuhan khusus, pada 

teknik penilaian ini yang menuntut anak untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran di luar pembelajaran kelas seperti tugas rumah atau 

proyek yang diberikan oleh guru kelas.  

 

4. Penilaian Portofolio 

Penilaian portofolio adalah teknik penilaian terhadap hasil 

karya peserta didik. Pada penilaian portofolio untuk mengetahui bakat 

minat anak dalam bidang tertentuuntuk mengetahui perkembangan 

dan kreativitas anak. Seperti anak melukis, menggambar, cerita 

pendek, puisi, drama, do’a, dan bernyanyi.  

 

5.  Jurnal  

Jurnal merupakan catatan guru pada saat pembelajaran 

berlangsung untung mengetahui kelemahan dan kekuatan yang 

dimiliki oleh anak yang berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, dan 

psikmotorik pada anak.  

 

6. Inventori  

Inventori merupakan skala psikologis pada anak untuk 

mengungkapkan sikap, minat, emosi, dan hubungan antar pribadi 

untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepriibadian peserta didik.  
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H. Keterampilan Bahasa Tuna Grahita 

1. Pengertian Anak Tuna Grahita 

Istilah anak Tuna Grahita dalam beberapa referensi disebut 

pula dengan keterbelakangan mental, berbicara, lemah ingatan, 

retardasi metal, cacat mental, mental subnormal dan sebagainya. 

Pada Tuna Grahita, jika memiliki tingkat kecerdasan yang 

sedemikian rendahnya (dibawah normal), sehinnga untuk meniti 

tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara 

spesifik, termasuk dalam program pendidikannya. 

Tuna Grahita adalah dimana seorang individu mengalami 

keterbelakangan  mental,  keadaan ini dikenal juga retardasi mental 

(mental retardation) atau gangguan pencernaan otak yang dibawah 

rata-rata. Anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata anak 

normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi intelektual 

mereka terganggu dan menyebabkan munculnya permasalahan-

permasalahan baru pada masa perkembangannya.
23

 

Anak Tuna Grahita adalah individu yang memiliki 

intelegensi dibawah rata-rata dengan kisaran skor IQ 36-51, 

sehingga menghambat aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari, 

dalam bersosialisasi, komunikasi dan kurang mampu dalam 

menerima pelajaran yang bersifat akademik sebagaimana anak-

anak normal lainnya. Anak tunagrahita mengalami masalah dalam 

kecakapan akademik dan kesulitan dalam penyesuaian perilakunya. 

Maka dari itu anak tuna grahita kesulitan dalam memberikan 

tanggapan maupun mengekpresikan perasaan dirinya sendiri.
24

 

Anak tuna grahita merupakan anak yang memiliki tingkat 

kecerdasan intelektual rendah. Akibat ketuna grahitaannya, mereka 

mengalami keterbelakangan dalam penyesuaian diri dengan 

lingkungan, keterlambatan pada kecerdasan, adaptasi sosial dan 

                                                     
23 Firdaus, A., Nurjamin, A., & Julianto, C. D. (2021). KEMAMPUAN 

PENGGUNAAN KOSAKATA BAHASA INDONESIA PADA ANAK 

TUNAGRAHITA. Caraka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia serta 

Bahasa Daerah, 10(2),  
24 Nijland, M., Van Der Meer, M., & Onderwater, Y. (2018). Anak Unik: 

Informasi Tentang Anak-anak Tunagrahita. GagasMedia. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Retardasi_mental
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pada pelajaran akademinya. Maka dari itu anak tuna grahita 

mengalami kesultan dalam merespon atau melaksanakan printah 

yang di berikan kepada anak tuna grahita.  

Dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-harinya,anak 

Tuna Grahita tidak lepas dari kegiatan berkomunikasi atau 

berbahasa terutama dalam berbicara. Namun demikian, berbicara 

sebagai salah satu aspek keterampilan berbahasa memiliki 

keterkaitan erat dengan aspek kognitif. Pada tahap perkembangan 

anak tuna grahita mereka hanya bisa mengasai kurag lehih 30-50 

kosa kata dan harus terus menerus di latih dan dikembangakan. 

Setiap keterampilan berbahasa erat hubungannya dengan proses-

proses berpikir yang mendasari bahasa. Bahasa seseorang anak 

mencerminkan pikirannya. Semakin terampil seseorang anak 

dalam berbahasa, semakin cerah dan jelas pula jalan pikirannya. 

Keterampilan hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan 

praktik dan banyak latihan untuk terus berbicara. Melatih 

keterampilan berbahasa berarti pula melatih keterampilan 

berpikir.
25

 

Anak Tuna Grahita yang lebih banyak mendapatkan 

stimulasi cenderung lebih cepat berkembang seperti pada 

perkembangan anak rormal pada umumnya. Memberikan stimulasi 

yang berulang dan terus-menerus setiap aspek perkembangan anak 

berarti anak telah memberikan kesempatan untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal. Begitu juga halnya dengan 

kemampuan bahasa anak tunagrahita ringan, stimulasi yang 

dilakukan secara berulang dan terus menerus dapat 

mengoptimalkan kemampuan tersebut sehingga anak mampu 

berkomunikasi lebih baik dengan lingkungannya. Kemampuan 

bahasa merupakan kemampuan menerima dan menyampaikan 

pesan. Kemampuan bahasa anak Tuna Grahita usia 4-6 Tahun 

memiliki standar kompetensi yang sama dengan anak normal usia 

sekitar 2-3 Tahun. Sehingga, kemampuan bahasa sebagaimana 

                                                     
25 Pandudinata, R. (2018). Pemerolehan Bahasa Anak Tunagrahita SLB 

YKK Pacitan dan Relevansinya dengan Materi Ajar Mata Kuliah Psikolinguistik di 

Universitas Sebelas Maret (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)). 
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dijelaskan dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014, terdiri 

atas:  

a.  Memahami bahasa reseptif,mencakup kemampuan 

memahami cerita, perintah, aturan, menyenangi dan menghargai 

bacaan; anak tunagrahita ringan mampu memahami cerita yang riil 

yang sering dialami anak,menggunakan struktur bahasa sederhana 

dalam menggunakan bantuan sarana belajar visual. Perintah dan 

aturan yang dapat dipahami menggunakan 1 kalimat sederhana 

yang jelas.  

b. Mengekspresikan bahasa, kemampuan bertanya, 

menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, menceritakan 

kembali yang diketahui, belajar bahasa pragmatig, 

mengekspresikan perasaan; anak tunagrahita ringan mampu 

mengekspresikan bahasa dengan bantuan gambar atau benda Dua 

kompetensi di atas yang akan menjadi fokus stimulasi 

olehpendidik/pendidik yang harus dilakukan secara terus-menerus 

dan berulang demi tercapainya tujuan peningkatan kemampuanan 

aktuna grahita ringan dalam berkomunikasi di lingkungan.
26

 

Tabel 2.1. 

 Standar Klasifikasi Anak Tuna Grahita 

Tunagrahita 

Ringan 

Tunagrahita Sedang Tunagrahita 

Berat 

1) Kategori 

Mampu 

didik 

2) IQ antara 50 - 

70 

3) Mampu 

diajarkan 

membaca, 

menulis, dan 

berhitung 

sederhana dengan 

bimbingan 

1) Kategori Mampu 

latih 

2) IQ antara 25 – 50 

3) Kemampuan 

komunikasi/bahasa 

terbatas, tidak mampu 

berbicara secara 

terstruktur, pelafalan 

kata tidak jelas 

4) Interaksi sosial 

terbatas 

5) Kemampuan sensori 

1) Kategori 

Mampu 

rawat 

2) IQ di bawah 25 

3) Tidak mampu 

menpendidiks 

diri (dilayani) 

4) Selalu 

memerlukan 

perawatan 

5) Tidak mampu 

menolong diri 

                                                     
26 Rochyadi, E. (2012). Karakteristik dan Pendidikan Anak Tunagrahita. 

Pengantar Pendidikan Luar Biasa, 
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intensif 

4) Mampu 

berinteraksi sosial 

yang sederhana 

5) Kemampuan 

sensori motorik 

pada umumnya 

tidak banyak 

mengalami 

hambatan 

6) Mampu 

merawat diri 

dengan contoh 

dan bimbingan 

7) Mampu 

menolong diri 

dengan contoh 

dan bimbingan 

motorik pada 

umumnya banyak 

mengalami hambatan 

6) Mampu 

menpendidiks 

diri dengan bimbingan 

secara berkelanjutan 

7) Mampu merawat 

diri dengan bimbingan 

secara berkelanjutan 

8) Mampu menolong 

diri 

dengan bimbingan 

secara berkelanjutan 

(dilayani) 

 

I. Karakteristik Anak Tuna Grahita 

Pembuatan program dalam melaksanakan layanan pendidikan 

bagi anak tunagrahita sebaiknya para guru/pendidik mengenali 

karakteristik anak tunag rahita sebagaimana telah dikemukakan dalam 

klasifikasi tersebut. Nur’aeni berpendapat bahwa karakteristik anak 

tuna grahita sebagai berikut : 

a. Perkembangan senantiasa tertinggal dibanding teman 

sebayanya 

b. Tidak mengubah cara hidupnya, ia cenderung rutin 

c. Perhatiannya tidak dapat bertahan lama, amat singkat 

d. Keemampuan berbahasa dan berkomunikasinya 

sangat terbatas, umumnya anak gagap 

e. Sering tidak mampu menlon diri sendiri 

f. Motif belajarnya rendah sekal 

g. Irama perkembangannya tidak rapi, suatu saat 

meningkat tinggi tapi saat yang lain menurun drastis 
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h. Tidak peduli pada lingkungan.
27

 

Beberapa uraian pendapat para ahli di atas menunjukan 

kepada kita suatu kesimpulan tentang karakteristik anak tunagrahita. 

Sikap-sikap tersebut menunjukan tingkat kecerdasan yang 

diimilkianak tuna grahita yang rendah atau lebih rendah daripada anak 

normal yang mengalami tahap perkembangan pada umumnya. Oleh 

karena itulah mereka disebut sebaga anak berkebutuhan khusus yang 

membutuhkan perhatian dan bimbingan yang lbih terutama dalam 

pendidikannya demi kebaikan dan kelangsungan hidupnnya dimasa 

depan. 

 

J. Kelebihan Keterampilan Pada Anak Tuna Grahita 

Kekurangan bukan menjadi penghalang bagi anak 

penyandang tuna grahita. Tuna grahita sendiri adalah keadaan di mana 

seseorang mengalami keterbelakangan mental intelektual. Keadaan ini 

menyebabkan penderita memiliki kelemahan dalam berpikir dan nalar 

tidak seperti anak pada umumnya.  

Meski menyandang tuna grahita, namun hal tersebut bukan 

menjadi penghalang pada anak di sekoalah SDLB Bharma Bhakti 

Dharma Pertiwi, Kemiling Bandar Lampung.  

Adapun kelebihan dan kekurangan pada anak tuna grahita di 

SDLB Dharma Bhakti Dharma Pertiwi, Kemiling Bandar Lampung 

:Anak tuna grahita juga memiliki kelebihan di setiap individunya, 

walaupun masih banyak orang tua yang belum dapat mengasah 

kelebihan anak tuna grahita tersebut. Di SDLB Dharma Bhakti 

Dharma Pertiwi, kemiling Bandar Lampung  Anak-anak yang 

memiliki kelebihan seperti mereka dapat menyanyi, menggambar, 

menulis dan adapula yang berani untuk tampil bercerita di depan 

kelas. Tidak hanya itu anak tuna grahita juga memiliki kelebihan 

lainnya yang dapat diasah dari orang tua maupun dari ekstrakulikuler 

disekolah seperti menari, berpuisi, pantomim, dan kerajinan membuat 

sendal. 

                                                     
27 Nur’aeni, Intervensi Dini Bagi Anak Bermasalah, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2007), 
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1. Anak tuna grahita kekurangan dan keterbatasan dari segi 

mental dan intektualnya dibawah rata-rata maka dari itu 

mereka sering kali melakukan kesulitan dalam melakukan 

sesuatu hal di setiap harinya. Keterbatasan fungsi intelektual 

disini disertai dengan berbagai kekurangan atau pada anak 

tuna grahita hambatan dalam fungsi perilaku adaptif atau 

motorik ini mengakibatkan anak down syndrom kurang 

mandiri mengurus diri sendiri seperti menjaga kebersihan gigi 

dan mulutnya.
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
28 Rena Setiana Primawati et al., “Model Konseptual Pendidikan Kesehatan 

Gigi Conceptual Model for Dental Health Education Using” 1, no. 2 (2020). 
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