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MOTTO 

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

َفانَصْب ت َ فَِإَذا فَ َرغْ  ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا  

َربَِّك فَاْرَغب  َوِإَلى    

 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 

apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakan 

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya 

kepada tuhanmulah hendak kamu berharap. 

(Terjemahan QS.Al Insyirah : 6-8)
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Lajnah Pentashih, Al Insyirah: al-Qur’an dan Terjemah 

(Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1971), 1072  



 

 
ABSTRAK 

Alfian, WidiSusanto. 2019. Strategi Pembelajaran Matematika Bagi 

Anak Autisme di SLBN Badegan Ponorogo. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 

Pembimbing Skripsi: Ulum Fatmahanik, M. Pd. 

Kata Kunci: Strategi, Pembelajaran, Siswa Autis 

 

Suatu proses pembelajaran pasti mengalami problematika atau 

kendala dalam pelaksanaannya, tidak terkecuali pembelajaran pada anak 

autis. Hal-hal yang menimbulkan problematika dalam pembelajaran 

adalah berasal dari guru, peserta didik, wali murid, sarana dan prasarana 

pembelajaran. 

Penelitian ini bertujuan untuk a). mengetahui bagaimana proses 

pembelajaran matematika bagi anak autis. b). problematika apa saja 

yang dihadapi oleh guru ketika mengajar matematika bagi anak autis. c). 

bagaimana strategi guru dalam mengatasi Problematika pembelajaran 

matematika bagi anak autis.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis 

penelitian ini adalah studi kasus. Kemudian pengumpulan data dengan 

menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu 

analisis data menggunakan kondifikasi data, penyajian data, dan 

penarrikan kesimpulan. 

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh penelitian adalah (1) Proses 

pembelajaran matematika Anak autis di SLBN Badegan Ponorogo 

dibimbing sesuai kemampuan yang dimiliki. Guru mengajar 

menggunakan materi yang disederhanakan, didukung dengan metode 

bermain sambil belajar dan pendekatan individu. (2) Problematika yang 

dihadapi guru yaitu ketidak ketercapaian tujuan pembelajaran, siswa 

autis sulit berbicara, sulit konsentrasi dalam pembelajaran, minimnya 

sarana dan prasarana, dan problematika materi pembelajaran.(3) Strategi 

guru dalam mengatasi Problematika adalah guru melakukan rapat 

koordinasi untuk memodifikasi RPP, guru menggunakan bahasa isyarat 

dengan anak yang sulit berkomunikasi, guru menggunakan program 

fasilitas belajar, menggunakan media yang sudah di modifikasi, 

mengajak siswa autis menyanyi, dan memberikan sebuah permainan, 

guru menggunakan media seadanya yang ada di sekolah, guru 

melakukan pendekatan individu agar bisa mengarahkan peserta didik 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki setiap siswa autis, serta guru 

menyederhanakan materi yang terdapat di buku siswa anak autis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hak mendapatkan pendidikan merupakan hak 

seluruh warga negara  tanpa membedakan asal-usul, 

status sosial, ekonomi, maupun keadaan fisik 

seseorang termasuk anak-anak yang mempunyai 

kelainan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 

Pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga 

negara berhak mendapat pengajaran. Selain itu juga 

dalam UUD No 4 Tahun 1997 Pasal 5 disebutkan 

setiap penyandang cacat atau berkebutuhan khusus 

mempunyai hak dalam aspek kehidupan. Dari isi 

dalam Undang-Undang yang disebutkan di atas 

menunjukan bahwa pendidikan tidak hanya 

dibutuhkan oleh anak-anak yang normal saja, tetapi 

1 

 



 

 

hak untuk memperoleh pendidikan juga dibutuhkan 

oleh anak berkebutuhan khusus seperti anak-anak autis 

dalam belajar matematika.
2
 

Matematika merupakan Ilmu universal yang 

mendasari perkembangan teknologi modern, 

mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya fikir manusia. Oleh karena itu, 

pembelajaran matematika hendaknya dikaitkan 

seoptimal mungkin dengan kehidupan nyata dan alam 

fikiran siswa, sehingga bermakna dalam kehidupan 

dan tidak terasa abstrak. 

Selain itu matematika adalah mata pelajaran 

yang di anggap sulit tidak hanya anak autis, tetapi 

siswa yang normal pun juga mengalami kesulitan 

dalam belajar matematika. Hambatan atau kesulitan 

                                                 
2
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bandung: Citra Umbara, 2006), 

76. 



 

 

yang dialami oleh anak autis yaitu dalam hal 

komunikasi dan interaksi sosialnya. Padahal, pada 

pembelajaran matematika di kelas memerlukan 

hubungan timbal balik komunikasi dan interaksi antar 

siswa dan guru, sehingga pembelajaran akan lebih 

hidup dan anak akan lebih mudah memahami 

pelajaran. Maka dari itu guru harus memahami 

berbagai kesulitan yang dialami anak autis dalam 

belajar matematika. 

Pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan 

khusus, terutama bagi anak-anak penyandang autis 

harus lebih diperhatikan karena tidak semua anak autis 

mampu belajar layaknya anak pada umumnya. 

Autisme merupakan salah satu gangguan tumbuh 

kembang, berupa sekumpulan gejala akibat adanya 

kelainan sarap-sarap tertentu yang menyebabkan 

fungsi otak tidak bekerja secara normal sehingga 



 

 

mempengaruhi tumbuh kembang, kemampuan 

komunikasi, dan kemampuan interaksi sosial 

seseorang.
3
 Hal tersebut disebabkan karena anak autis 

sangat sulit untuk dapat berkonsentarasi. Dengan 

adanya kondisi tersebut diperlukan pelayanan yang 

dapat membantu peserta didik penyandang autis agar 

dapat berhasil dalam proses pendidikanya. Dari faktor 

diatas menunjukan bahwa pendidikan bagi siswa autis 

banyak membutuhkan perhatian, dan harus di 

persiapkan secara matang supaya dapat membuahkan 

hasil. 

Dari kondisi anak autis yang dijelaskan di atas, 

anak autis harus mendapatkan pendidikan secara 

khusus. Akan tetapi pada kenyataannya banyak 

sekolah inklusif yang kurang memperhatikan anak 

autis, seperti semua anak berkebutuhan khusus 

                                                 
3
 Christopher Sunu, Panduan Pemecahan Masalah  Autisme 

Unlocking Autism (Yogyakarta: Griya Taman Asri, 2012), 7. 



 

 

dijadikan satu kelas atau tidak dikelompokkan sesuai 

kekurangannya. Sehingga seperti anak yang 

mengalami autis, tunagrahita, tunarungu, dan 

tunadaksa tidak mendapatkan pendidikan sesuai 

dengan kekurangannya. Banyak guru dalam mengajar 

anak berkebutuhan khusus menggunakan satu strategi 

dalam mengajarkan matematika kepada anak-anak 

dengan kebutuhan yang berbeda-beda dalam 

pembelajaran di kelas. Padahal pembelajaran 

matematika untuk anak berkebutuhan khusus dapat 

digunakan sebagai terapi dalam mengasah otak anak 

berkebutuhan khusus terutama autisme, tetapi banyak 

sekolah yang belum mengajarkan matematika 

sebagaimana mestinya. 

Berbagai permasalahan bagi siswa autis dalam 

belajar matematika, di SLBN Badegan Ponorogo salah 

satu kesulitan yang dihadapi oleh anak autis dalam 



 

 

belajar matematika yaitu kesulitan dalam hal mengenal 

dan menghafal angka. Hal tersebut dikarenakan 

sulitnya materi pelajaran matematika bagi anak autis. 

Pembelajaran matematika merupakan salah satu mata 

pelajaran yang menggunakan ketelitian dan pemikiran 

yang tinggi, akan tetapi dengan kesulitan mental yang 

dihadapi anak autis menyebabkan banyak anak autis 

yang merasa tidak mampu mengikuti pembelajaran 

matematika. Untuk membantu pembelajaran agar 

berjalan baik dan membuahkan hasil, pendidik harus 

mengetahui berbagai masalah yang terdapat di kelas 

tersebut yaitu masalah dari siswa itu sendiri, masalah 

dari guru, orang tua anak, dan tenaga professional lain. 

Dalam mengatasi masalah belajar, hendaknya 

melakukan indentifikasi yang dilaksanakan secara 



 

 

sistematis, terencana atau terprogram, terpadu dan 

profesional.
4
 

Pembelajaran matematika bagi anak 

berkebutuhan khusus seharusnya menyesuaikan 

dengan hambatan dan kekurangan yang dialami oleh 

setiap anak berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan 

khusus hendaknya mendapatkan penanganan yang 

berbeda, khususnya untuk anak penyandang autis. 

Pendampingan yang maksimal pada anak autis sangat 

diperlukan dalam pembelajaran matematika, dengan 

demikian anak autis membutuhkan guru pendamping 

untuk membantu dan mengarahkan anak autis ketika 

kesulitan belajar matematika. Strategi yang diterapkan 

guru seharusnya sesuai dengan kendala yang dihadapi 

anak autis dalam belajar matematika, guru hendaknya 

                                                 
4
 Munawir Yusuf, Pendidikan Bagi Anak Dengan 

Problematikaa Belajar (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), 

44-46. 



 

 

menciptakan pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan sehingga anak autis tertarik dan tidak 

bosan dalam proses pembelajaran matematika. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti 

tertarik meneliti di SLBN Badegan Ponorogo agar 

untuk mengetahui fenomena yang terjadi selama di 

sekolah tersebut secara nyata dan peneliti ingin 

mengkaji terkait pembelajaran matematika bagi anak 

autis, karena itu penelitian merumuskan judul 

“STRATEGI PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

BAGI ANAK AUTISME (Studi Kasus di SLBN 

Badegan Ponorogo)”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SLBN Badegan 

Ponorogo merupakan salah satu sekolah inklusif 

Negeri di Ponorogo yang mempunyai siswa banyak 



 

 

sekali dari jenjang SD, SMP, SMA. Adapun fokus 

dalam penelitian ini yaitu di fokuskan pada siswa 

jenjang SD. Problematika yang menjadi fokus 

penelitian antara lain, faktor pendukung dan 

penghambat apa saja yang dihadapi guru dalam 

mengajarkan matematika di kelas, dan bagaimana 

strategi guru dalam mengatasi pembelajaran 

matematika yang dihadapi oleh anak autisme. 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembelajaran matematika bagi 

anak autis di SLBN Badegan Ponorogo ? 

2. Bagaimana problematika yang dihadapi guru 

dalam mengajarkan matematika bagi anak 

autisme di SLBN Badegan Ponorogo ? 



 

 

3. Bagaimana strategi guru dalam mengatasi 

problematika pembelajaran matematika bagi anak 

autisme di SLBN Badegan Ponorogo 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui proses pembelajaran matematika bagi 

anak autis di SLBN Badegan Ponorogo 

2. Mengetahui problematika yang dihadapi guru 

dalam mengajarkan matematika bagi anak autisme 

di SLBN Badegan Ponorogo 

3. Mengetahui strategi guru dalam mengatasi 

problematika pembelajaran matematika bagi anak 

autisme di SLBN Badegan Ponorogo 

 

 

 

 



 

 

E. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat: 

1. Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi 

acuan bagi guru dan orang tua bagaimana kesulitan 

mengajarkan matematika kepada anak autisme dan 

strategi dalam mengajarkan pelajaran matematika 

kepada anak autisme agar dapat di terima anak 

dengan mudah. 

2. Manfaat teoritis 

a. Bagi siswa, hasil peneliti ini diharapakan dapat 

memecahkan problematika yang siswa hadapi 

ketika belajara matematika di kelas. 

b. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi acuan guru dalam mengatasi 

problematika anak autis belajara Matematika 



 

 

dikelas dan strategi dalam memecahkan 

problematika yang di hadapi anak autisme. 

c. Bagi sekolah, hasil dari penelitian strategi 

dalam memecahkan problematika anak autis 

belajar matematika, bias menjadikan refrensi 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan 

khususnya dalam mengajarkan Matematika 

kepada anak autis. Serta sekolah dapat 

mendukung guru dalam menciptakan strategi 

dalam memecahkan problematika anak autis 

belajar matematika. 

d. Bagi peneliti, peneliti mampu ketika 

menghadapi anak autis di kelas bias 

mengidentifikasi problematika di kelas dan 

mampu menggunakan strategi yang baik untuk 

mengajarkan matematika kepada anak autis 

agar dapat menerima pelajaran dengan baik. 



 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah hasil peneliti agar dapat 

dipahami dan dicerna secara mudah maka diperlukan 

sebuah sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini, 

peneliti mengelompokan dalam lima bab yang masing-

masing bab mempun ya sub bab yang saling berkaitan 

satu dengan yang lainya.  Sistematika pembahasan 

laporan hasil penelitian ini sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan berfungsi sebagai gambaran 

umum untuk memberi pola pemikiran bagi 

keseluruhan peneliti, yang meliputi latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian. 

Bab II Telaah hasil penelitian terdahulu dan 

kajian teori tentang penelitian terhadap gambaran 

Strategi pembelajaran matematika bagi anak autis di 

SLBN Badegan Ponorogo. 



 

 

Bab III Penelitian, Bab ini mendiskripsikan 

gambaran umum  tentang SLBN Badegan 

Ponorogodan menjelaskan tentang gambaran Strategi 

pembelajaran matematika bagi anak autis di SLBN 

Badegan Ponorogo. 

Bab IV Analisis dari implementasi kegiatan 

terhadap Strategi pembelajaran matematika bagi anak 

autis di SLBN Badegan Ponorogo. Bab ini berfungsi 

menafsirkan dan menjelaskan data hasil temuan di 

lapangan. 

Bab V Penutup, Bab ini berfungsi untuk 

mempermudah para pembaca dalam mengambil 

intisari hasil penelitian 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

 TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Disamping memanfaatkan berbagai teori yang 

relevan dalam pembahasan ini, peneliti juga 

melakukan penelitian terdahulu yang ada relevansinya 

dengan penelitian ini. Peneliti mengambil tiga 

penelitian terdahulu yaitu Aditiya Gita Prasetiya, Dian 

Sulistyowati, dan Titin Ivoni. Dari penelitan tersebut 

akan dijadikan tolak ukur pada penelitian ini. 

Adapun hasil temuan penelitian terdahulu dari 

Aditiya Gita Prasetiya, yang berjudul Pembelajaran 

Matematika Bagi Anak Autis Kelas 3 Di Sekolah 

 

 

15 

 



 

 

Taman Muda Ibu Pawiyata Yogyakarta. Proses 

pembelajaran bagi anak autis dilaksanakan di kelas 

inklusif oleh guru kelas yang dibantu GPK dan 

shadow teacher. Tujuan pembelajaran dan materi 

pembelajaran yang digunakan sama antara siswa 

reguler dan siswa autis. Pada proses pembelajaran 

matematika anak autis didampingi oleh shadow 

teacher dan menggunakan pendekatan secara 

individual. Evaluasi yang digunakan adalah tes secara 

tertulis dan lisan yang disesuaikan dengan kemampuan 

anak. Faktor pendukung dan penghambat dalam 

pembelajaran matematika anak autis terdiri dari faktor 

anak, guru, dan lingkungan. Prestasi belajar anak autis 

masih kurang optimal, hal tersebut dilihat dari segi 

pengetahuan dan pemahaman anak autis yang masih 



 

 

membutuhkan pendampingan dari GPK dan shadow 

teacher.
5
 

Penelitian yang kedua yaitu Dian Sulistyowati 

yang melakukan penelitian dengan judul 

Pembelajaran Matematika Bagi Anak Autis di kelas G 

laboratorium autis universitas Negeri Malang (UM). 

Dari hasil peneliti diketahui materi matematika yang 

diajarkan di kelas G adalah waktu, penjumlahan, 

pengurangan, mengenal angka/bilangan, konsep uang, 

mengenal nilai tempat memahami kata sifat dan 

konsep perkalian. Pada materi yang diajarkan dikelas 

G laboratorium autis universitas Negri Malang 

terdapat kesamaan dan perbedaan dengan materi yang 

diajarkan di SD umum kelas 1. Materi memiliki 

kesamaan dengan materi di SD umum kelas 1 konsep 

                                                 
5
 Aditiya Gita Prasetiya, “Pembelajaran Matematika Bagi Anak 

Autis Kelas 3 Di Sekolah Taman Muda Ibu Pawiyata Yogyakarta,” 
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perkalian di bawah 50, pemahaman kata sifat, waktu 

(jam) dan konsep uang. Pada saat proses pembelajaran 

berlangsung terdapat pula hambatan dalam terutama 

pada siswa kelas G. Hambatanya adalah konsentrasi, 

keputusan dan pemahaman siswa yang masih kurang. 

Untuk mengatasi hambatan tersebuat, maka dalam 

metode menggunakan metode praktik. 

Metode yang digunakan bersifat kon-disoanal 

sesuai kondisi anak pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Metode pembelajaran yang digunakan 

adalah latian soal, permainan dan praktek. Tetapi pada 

metode pembelajaran yaitu latian soal dengan media 

gambar dan praktik masih kurang diberikan kepada 

siswa kelas G pada waktu pembelajaran matematika 

berlangsung.
6
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Penelitian ketiga yaitu Titin Ivoni yang 

berjudul Strategi Pembelajaran anak autis di SLB 

Autisma Yogasmara, Semarang memperoleh hasil 

sebagai berikut: strategi pembelajaran adalah cara 

belajar mengajar yang digunakan pendidik untuk 

memudahkan peserta didik untuk memahami materi 

pembelajaran yang diberikan. Strategi yang diterapkan 

di SLB Yogasmara Semarang ada empat macam, yaitu 

SI (Sensor Integrasi), terapi bermain, terapi okupasi, 

dan IP (Intervansi Perilaku), yang semuanya 

disesuaikan dengan kebutuhan anak itu sendiri. 

Strategi yang diterapkan di SLB Yogasmara memiliki 

kekurangan dan kelebihan dari strategi pembelajaran 

yang ada yaitu sesuai dengan kebutuhan anak, dan 

lebih fokus pada apa yang menjadi tujuan awal 

kemajuan anak, dan kekurangan dari strategi 

pembelajaran di antaranya yaitu masih ada beberapa 



 

 

anak yang menolak untuk diberi materi pembelajaran 

(dalam hafalan fokus pada suatu masalah).
7
 

Penelitian ke empat yaitu Idatul Milla yang 

berjudul problematika pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus anak autis kelas II di Sekolah 

Dasar Negeri Inklusi Ketawanggede Malang, 

memperoleh hasil sebagai berikut: proses 

pembelajaran di SDN Ketawanggede Malang yaitu 

guru memberikan bimbingan kepada siswa autis sesuai 

dengan kemampuan atau tingkatan masing-masing 

siswa autis. Proses pembelajaran yang dilakukan 

seperti pembelajaran siswa regular, seperti calistung, 

olahraga, cara bersosialisasi. Guru pendamping khusus 

memberikan materi sesuai dengan kurikulum dari 

siswa regular. Jadi siswa autis mengikuti siswa regular 

pembelajarannya. Akan tetapi, tentu ada 
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penyederhanaan untuk siswa autis seperti pada 

kemampuan bernalar. Guru pendaping membuat 

perencanaan pembelajaran untuk siswa autis berupa 

RPP modifikasi. Proses pembelajaran di kelas di 

damping oleh shadow teacher  ketika proses belajar 

mengajar sampai selesai dan guru pendaping khusus 

hanya memantau saja. 

Solusi yang dilakukan oleh guru untuk 

mengatasi problematika pembelajaran bagi siswa autis 

di SDN Ketawanggede malang yaitu pertama 

problematika ketidak ketercapaian tujuan 

pembelajaran, dilakukan kegiatan pelatian dengan 

metode lesson study atau bisa dinamakan dengan in 

house training dan guru melakukan pemahaman dari 

hasil observasi, identifikasi dan asesmen untuk siswa 

berkebutuhan khusus. Kedua solusi problematika 

materi, guru menyederhanakan materi pembelajaran 



 

 

yang terdapat di buku pelajaran kemudian ditulis 

ulanag di papan tulis oleh guru ngan bahasanya 

sendiri, sehingga para siswa autis mudah memahami. 

Ketiga problematika konsentrasi, guru harus 

melakukan program layanan pembelajaran dan 

program mlayanan kekususan untuk siswa autis.yang 

ke empat problematika pembelajran ketika siswa autis 

tidak siap dalam proses pembelajaran atau menolak 

pembelajaran, guru lebih banyak melakukan kegiatan 

membimbing dengan pendekatan interaksi antara 

siswa dan guru kelas sehingga guru kelas bias 

mengidentifikasi apa saja kekurangan yang di hadapi 

oleh siswa autis.
8
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B. Kajian Teori 

1. Kajian Tentang Guru 

Menurut Husnul Chotimah , guru dalam 

pengertian sederhana adalah orang yang 

memfasilitasi alih ilmu pengetahuan dari sumber 

belajar kepada peserta didik. Sementara, 

masyarakat memandang guru sebagai orang yang 

melaksanakan pendidikan di sekolah, masjid, 

mushala, atau tempat-tempat lain. Semua pihak 

sependapat bila guru memegang peranan amat 

penting dalam mengembangkan sumber daya 

manusia melalui pendidikan. 

a. Kriteria Guru Ideal 

1) Guru yang memahami benar profesinya.  

2) Guru yang ideal adalah guru yang rajin 

membaca dan menulis. 



 

 

3) Guru yang ideal adalah guru yang sensitif 

terhadap waktu. 

4) Guru yang ideal adalah guru yang kreatif 

dan inovatif. 

5) Guru yang ideal adalah guru yang memiliki 

lima kecerdasan yaitu kecerdasan 

intelektual, kecerdasan moral, kecerdasan 

sosial, kecerdasan emosianal, dan 

kecerdasan motorik.
9
 

b. Syarat Guru 

Dalam persepektif agama, syarat 

menjadi guru yang ideal sebagaimana 

disampaikan KH. Moh. Hasyim Asy‟ari, ada 

20 macam: 

1) Selalu istiqomah dalam muraqabab kepada 

Allah Swt. 
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2) Senatiasa berlaku Khauf (takut kepada 

Allah) dalam segala ucapan dan tindakan. 

3) Senantiasa bersikap tenang. 

4) Senantiasa bersifat wara ( meningkatkan 

perkara Syubat dan perkara yang tidak 

bermanfaat). 

5) Selalu bersikap tawadhuk. 

6) Selalu bersikap khusyuk kepada Allah. 

7) Menjadikan Allah Swt, sebagai tempat 

meminta pertolongan dalam segala 

keadaan. 

8) Tidak menjadikan ilmu sebagai tangga 

mencapai keuntungan duniawi 

9) Tidak diskriminatif kepada murid. 

10) Bersikap suhud. 

11) Menjauhkan diri dari tempat-tempat yang 

rendah dan hina menurut manusia. 



 

 

12) Menjauhkan diri dari tempat-tempat kotor 

dan maksiat walaupun jauh dari keramaian. 

13) Selalu menjaga syiar-syiar islam. 

14) Menegakkan sunah-sunah dan menghapus 

segala hal yang mengandung unsur bid‟ah. 

15) Membiasakan diri melakukan sunnah yang 

bersifat syariat. 

16) Bergaul dengan akhlak yang baik. 

17) Membersihkan hati dan tindakan dari 

akhlak yang jelek. 

18) Senantiasa bersemangat untuk 

mengembangkan ilmu dan bersungguh-

sungguh dalam setiap aktifitas ibadah. 

19) Tidak boleh membeda-bedakan status, 

nasib, dan usia dalam mengembalikan 

hikmah dari semua orang. 



 

 

20) Membiasakan diri untuk menyusun dan 

merangkum pengetahuan. 

c. Fungsi dan Tugas Guru  

Selain sebagai aktor utama kesuksesan 

pendidik yang dicenangkan, ada beberapa 

fungsi dan tugas lain seorang guru, antara lain: 

1) Pendidik 

 Pendidik adalah mendidik murid-

murid sesuai materi pelajaran yang 

diberikan. 

2) Pemimpin  

 Guru juga sebagai pemimpin kelas. 

Karena itu ia harus biasa menguasai, 

mengendalikan, dan mengarahkan kelas 

menuju tercapainya tujuan pembelajaran 

yang berkualitas. 

 



 

 

 

3) Fasilitator  

 Sebagai fasilitator guru bertugas 

memfasilitasi murid untuk menemukan dan 

mengembangkan bakatnya secara pesat.
10

 

d. Guru Profesional 

Secara harfiah kata profesi berasal dari 

kata profession (Inggris) yang berasal dari 

bahasa latin profesus yang berarti ”mampu atau 

ahli dalam suatu bentuk pekerjaan. Suatu 

pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi, 

biasanya meliputi pekerjaan mental yang 

ditunjang oleh kepribadian dan sikap 

profesional.
11
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Dengan menguasi dan menerapkan 10 

langkah menjadi guru ideal dan metodologi 

mengajar diharapkan akan semakin 

professional dalam bidangnya. Guru 

profesional inilah yang akan menjadi teladan 

bagi guru yang lainya dalam mengembangkan 

kompetensi dan potensinya di semua bidang 

kehidupan. Untuk menjadi guru profesional, 

pertama-tama guru harus menguasai beberapa 

kemampuan dasar. Menurut Oemar Hamlik, 

kemampuan dasar yang harus dikuasai guru 

adalah: 

1) Kemampuan menguasai bahan 

2) Kemampuan mengelola program belajar 

3) Kemampuan mengelola kelas dengan 

pengalaman belajar 



 

 

4) Kemampuan menggunakan media/sumber 

dengan pengalaman belajar 

5) Kemampuan menguasai landasan-landasan 

kependidikan dengan pengalaman belajar 

6) Kemampuan mengelola interaksi belajar 

mengajar dan interaksi belajar 

7) Kemampuan menilai prestasi siswa dengan 

pengalaman belajar 

8) Kemampuan mengenal fungsi dan program 

pelayanan bimbingan dan penyuluhan 

dengan pengalaman belajar 

9) Kemampuan mengenal dan 

menyelenggarakan administrasi sekolah 

dengan pengalaman belajar 

10) Kemampuan memahami prinsip-prinsip 

dan menafiskan hasil penelitian pendidikan 

guna keperluan pengajaran.
12
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2. Kajian Tentang Strategi  

a. Pengertian Strategi 

Secara umum strategi mempunyai 

pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk 

bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang 

telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar 

mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola 

umum kegiatan guru dan anak didik dalam 

perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan yang telah digariskan. Ada 

empat strategi dasar dalam belajar mengajar 

yang meliputi hal-hal berikut: 

1) Mengidentifikasi serta menetapkan 

spesifikasi dan kualifikasi perubahan 

tingkah laku dan kepribadian anak didik 

sebagaimana yang diharapkan. 



 

 

2) Memilih sistem pendekatan belajar 

mengajar berdasarkan aspirasi dan 

pandangan hidup masyarakat. 

3) Memilih dan menetapkan prosedur, metode 

dan teknik belajar mengajar yang dianggap 

paling tepat dan efektif sehingga dapat 

dijadikan pegangan oleh guru dalam 

menunaikan kegiatan mengajarnya. 

4) Menetapkan norma-norma dan batasan 

minimal keberhasilan atau kriteria atau 

standar keberhasilan sehingga dapat 

dijadikan pedoman oleh guru dalam 

melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar 

mengajar yang selalu akan dijadikan 

umapan balik untuk penyempurnaan 



 

 

system internasional yang bersangkutan 

secara keseluruhan.
13

 

b. Strategi untuk mengajar anak Autis (ASD) 

1) Hindari terlalu verbal. 

2) Gunakan isyarat dan arah visual. 

3) Siapkan siswa terhadap perubahan dalam 

rutinitas 

4) Sediakan struktum dan organisasi di kelas 

dan di dalam bahan 

5) Gunakan pendekatan yang konsisten saat 

mengajar  

6) Beri siswa semua informasi yang perlu agar 

berhasil 

7) Kenalai perilaku sulit atau tidak bias 

sebagai tanda setres 
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8) Kenali bahwa istirahat dan taman bermain 

bias menjadi waktu untuk paling membuat 

setres bagi siswa pengidap ASD dan 

sediakan strategi untuk mengomodasinya. 

9) Sisihkan waktu untuk lebih mengenal 

siswa
14

 

c. Klasifikasi strategi belajar mengajar 

Menurut tarbani rusyan dkk, terdapat 

berbagai masalah sehubungan dengan strategi 

belajar mengajar yang secara keseluruhan 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Konsep dasar strategi belajar 

Bahwa konsep dasar strategi belajar 

mengajar ini meliputi hal-hal: 
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a) Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi 

perubahan tingkah laku 

b) Menentukan pilihan berkenaan dengan  

pendekatan terhadap masalah belajar 

mengajar 

c) Memilih prosedur, metode, dan teknik 

belajar mengajar,  

d) Menerapkan norma dan kreteria 

keberhasilan kegiatan belajar mengajar 

2) Sasaran kegiatan belajar 

Setiap kegiatan belajar mengajar 

mempunyai sasaran atau tujuan. Yakni 

tujuan interaksional umum dan 

interaksional khusus, lalu sasaran itu harus 

diterjemahkan kedalam ciri-ciri perilaku 

kepribadian yang didambakan 

 



 

 

3) Belajar mengajar sebagai suatu sistem 

Belajar mengajar adalah suatu 

sistem intruksional mengacu pada 

pengertian sebagai seperangkat komponen 

yang saling bergantung satu dengan yang 

lainuntuk mencapai tujuan. 

4) Hakikat proses belajar 

Belajar adalah proses perubahan 

perilaku berkat pengalaman dan latihan. 

Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan 

tingkah laku baik yang menyangkut 

pengetahuan, ketrampilan maupun sikap, 

bahkan meliputi segenap aspek organisme 

atau pribadi. 

5) Entering behavior siswa 

Hasil belajr mengajar tercermin 

kedalam perubahan perilaku, baik secara 



 

 

matrial-subtansi, struktur-fungsional, 

maupunsecara behavior. 

6) Pola-pola belajar siswa 

Menurut Robert M. Gagne 

membeda pola pola belajar kedalam 

delapan tipe, sebagai berikut: 

a) Belajar isyarat 

b) Belajar Setimulus Respon 

c) Rantai atau Rangkaian 

d) Asosial Verbal 

e) Belajar Diskriminasi 

f) Belajar Konsep 

g) Belajar Aturan 

7) Memilih system belajar mengajar 

Berbagai system belajar yang 

menarik akir-akir ini adalah: equiry-

discovery approach, expository approach, 



 

 

mastery learning, dan humanistic 

education. 

8) Pengorganisasian  

9) Pengelolaan atau implementasi proses 

belajar mengajar. 
15

 

d. Berbagai pendekatan dalam belajar mengajar 

Dalam kegiatan belajar mengajar yang 

berlangsung telah terjadi interaksi yang 

bertujuan. Guru dan anak didiklah yang 

menggerakkanya. Ketika kegiatan belajar 

mengajar itu berproses, guru harus dengan 

iklas dalam bersikapdan berbuat, serta mau 

memahami anak didiknyadengan segala 

kosekuensinya. Semua kendala yang terjadi 

dan dapat menjadi penghambat. Jalanya proses 

belajar mengajar baik yang berpangkal dari 
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perilaku anak maupun yang bersumber dari 

luar diri dari anak didik, harus guru hilangkan, 

dan bukan membiarkanya. Karena keberhasilan 

belajar mengajar lebih banyak ditentukan oleh 

guru dalam mengelola kelas. 

Dalam belajar, guru harus pandai dalam 

menggunakan pendekatan secara arif dan 

bijaksana, bukan sembarangan bias merugikan 

anak didik. Pandangan guru terhadap siswa 

akan menentukan sikap dan perbuatan. Setiap 

guru tidak selalu mempunyai pandangan yang 

sama dalam menilai anak didik. Hal ini akan 

mempengaruhi pendekatan yang guru ambil 

dalam pengajaran. Sebaiknya guru memandang 

anak didik sebagai individu dengan segala 

perbedaan, sehingga mudah melakukan 

pendekatan dalam pengajaran. Ada beberapa 



 

 

pendekatan yang diajukan dalam pembicaraan, 

ini dengan harapan dapat membantu guru 

dalam memecahkan berbagai masalah dari 

kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa 

pendekatan sebagai berikut: 

1) Pendekatan individu 

Perbedaan individu anak didik 

memberikan wawasan kepada guru bahwa 

strategi pengajaran harus memperhatikan 

perbedaan anak didik pada aspek 

individual. Dengan kata lain, guru harus 

melakukan pendekatan individual dalam 

strategi belajar mengajarnya. Dengan 

pendekatan individual dapat diharapkan 

kepada anak didik dengan tingkat 

penguasaan optimal. 

 



 

 

2) Pendekatan kelompok 

Pendekatan kelompok memang 

diperlukan untuk membina dan 

mengembangkan sikap sosial anak didik. 

Dengan pendekatan kelompok, diharapkan 

dapat ditumbuh-kembangkan rasa sosial 

yang tinggi pada diri setiap anak didik. 

3) Pendekatan bervariansi 

Pendekatan bervariansi bertolak 

dari konsepsi bahwa permasalahan yang 

dihadapi oleh setiap anak didik dalam 

belajar bermacam-macam. Kasus yang 

biasanya muncul dalam pengajaran dengan 

berbagai motivasi, sehingga diperluklan 

variasi teknik pemecahan untuk setiap 

kasus. Maka kiranya pendekatan bervariasi 



 

 

ini sebagai alat yang dapat guru gunakan 

untuk kepentingan pengajaran. 

4) Pendekatan edukatif 

Pendekatan edukatif adalah 

pendekatan yang paling benar bagi guru 

setiap tindakan, sikap, dan perbuatan yang 

guru lakukan harus bernilai pendidikan, 

dengan tujuan untuk mendidik anak didik 

agar menghargai norma hukum, norma 

susila, norma moral, norma sosial, dan 

norma agama.
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e. Macam-macam metode mengajar 

1) Metode proyek 

Metode proyek adalah cara 

penyajian pembelajaran yang bertitik tolak 

dari suatu masalah, kemudian dibahas dari 
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beberapa segi yang berhubungan sehingga 

pemecahanya secara keseluruhan dan 

bermakna. 

2) Metode eksperimen 

Metode eksperimen adalah cara 

penyajian pembelajaran dimana siswa 

melakukan percobaan dengan mengalami 

dan membuktikan sendiri suatu yang 

dipelajari. 

3) Metode tugas dan resitasi 

Metode resitasi (penugasan) adalah 

metode penyajian bahan diman guru 

memberikan tugas tertentu agar siswa 

melakukan kegiatan belajar. 

4) Metode diskusi 

Metode diskusi adalah cara 

penyajian pelajaran, dimana siswa 



 

 

dihadapkan kepada suatu masalah yang 

bias berupa pernyataan atau pertanyaan 

bersifat problematikaatis untuk dibahas dan 

dipecahkan bersama. 

5) Metode sosio drama 

Metode sosio drama dan role 

playing dapat dikatakan sama artinya, dan 

dalam pemakaiannya sering 

disilihgantikan. Sosio drama pada dasarnya 

mendramatisasikan tingkah laku dalam 

hubungannya dengan masalah sosial. 

6) Metode demontrasi 

Metode demontrasi adalah cara 

penyajian pelajaran dengan memeragakan 

atau mempertunjukkan kepada siswa suatu 

proses, situasi, atau benda tertentu yang 

sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun 



 

 

tiruan, yang sering disertai dengan 

penjelasan lisan. 

7) Metode problematika solving 

Metode problematika solving 

(metode pemecahan masalah) bukan hanya 

sekedar metode mengajar, tetapi juga 

merupakan suatu metode berpikir, sebab 

dalam problematika solving dapat 

menggunakan metode-metode lainnya yang 

dimulai dengan mencari dan sampai kepada 

menarik kesimpulan. 

8) Metode karya wisata 

Metode karya wisata adalah cara 

mengajar yang dilaksanakan dengan 

mengajar siswa ke suatu tempat atau objek 

tertentu di luar sekolah untuk mempelajari 



 

 

sesuatu seperti ke tempat bersejarah, 

bengkel mobil, dsb. 

9) Metode Tanya jawab 

Metode Tanya jawab adalah cara 

penyajian pelajaran dalam bentuk 

pertanyaan yang harus dijawab, terutama 

dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula 

dari siswa kepada guru. 

10) Metode latihan 

Metode latian merupakan suatu cara 

mengajar yang baik untuk menanamkan 

kebiasaan-kebiasaan tertentu. Metode ini 

digunakan untuk memperoleh sesuatu 

ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan 

keterampilan. 

 

 



 

 

11) Metode ceramah 

Metode creamah adalah metode 

yang boleh dikatakan metode tradisoanal, 

karena sejak dulu metode ini sudah 

dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan 

antara guru dengan peserta didik dalam 

proses belajar mengajar. 

f. Macam-macam media 

Dalam proses belajar mengajar kehadiran 

media mempunyai arti yang cukup penting. 

Karena dalam kegiatan tersebuat ketidak 

jelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu 

dalam menghadirkan media sebagai perantara. 

Media yang digunakan dalam pembelajaran 

meliputi: 

 

 



 

 

1) Media auditif 

Media auditif adalam media yang 

hanya mengandalkan kemampuan suara 

saja, seperti radio, cassette recorder, 

piringan hitam. Media ini tidak cocok 

untuk orang tuli atau mempunyai kelainan 

dalam pendengaran. 

2) Media visual 

Media visual adalah media yang 

hanya mengandalkan penglihatan media 

visual ini ada yang menampilkan gambar 

diam seperti filem strip (hilem rangkai), 

slides (filem bingkai) foto, gambar atau 

lukisan, dan cetakan. 

 

 

 



 

 

3) Media audiovisual 

Media audiovisual adalah media yang 

mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar.
17

 

 

3. Kajian Tentang Matematika 

Matematika merupakan Ilmu universal 

yang mendasari perkembangan teknologi modern, 

mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin 

dan memajukan daya pikir manusia. Sedangkan 

hakikat matematika menurut soedjadi yaitu 

memiliki objek tujuan abstrak, bertumpu pada 

kesepakatan, dan pola fikir yang deduktif. Oleh 

karena itu, pembelajaran Matematika hendaknya 

dikaitkan seoptimal mungkin dengan kehidupan 

nyata dan alam pikiran siswa, sehingga bermakna 

dalam kehidupan. 
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Bruner dalam metode penemuanya 

mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran 

matematika, siswa harus menemukan sendiri 

berbagai pengetahuan yang diperlukanya. Oleh 

karena itu, kepada siswa materi disajikan bukan 

dalam bentuk akir dan tidak diberikan cara 

penyelesaianya.dalam pelajaran ini, guru harus 

banyak berperan sebagai pembimbing bukan 

sebagai pemberitahu. Tujuan dari metode 

penemuan adalah untuk memperoleh pengetahuan 

dengan suatu cara untuk dapat melatih berbagai 

kemampuan intelektual siswa, merangsang 

keingintahuan dan motifasi kemampuan mereka. 

Ruseffendi membedakan antara belajar 

menghafal dan belajar bermakna. Pada belajar 

menghafal, siswa dapat belajar menghafalkan apa 

yang sudah diperolehnya. Sedang belajar 



 

 

bermakna adalah belajar memahami apa belajar 

memahami apa yang sudah diperolehnya, dan 

dikaitkan dengan keadaan lain sehingga apa yang 

ia pelajari akan lebih dimengerti.
18

 

Beberapa model matematika di antaranya 

Contextual Learning, Cooperative Learning, 

Realistic M athematic Education (RME), 

Problematika Solving, Mathematical Investigation, 

Guided Discovery, Open-Ended (Multipe 

Solutions, multiple method solution), Manipulative 

material, Concept Map, Quantum Teaching and 

Learning, and Writing in Matthematics. 

 

4. Kajian Tentang Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK) 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak 

dengan karateristik khusus yang berbeda dengan 

anak pada umumnya tanpa selalu menunjukan 

pada ketidak mampuan mental, emosi, dan fisik. 
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Mereka diakui sebagi anak yang memerlukan 

perhatian khusus (UUSPN Pasal 8:2). Anak 

dengan problematika belajar tidak secara ekspilisit 

disebut dalam UUSPN atau PP72/1991 tentang 

pendidikan luar biasa. Memperhatikan berbagai 

literature dak kebijakan pendidikan luar biasa 

memerlukan pelayan khusus dikategorikan sebagai 

anak problematika belajar.
19

 Salah satu jenis yang 

ingin di teliti oleh penulis sebagai berikut: 

a. Pengertian autis 

Autisme merupakan salah satu bentuk 

ganguan tubuh kembang, berupa sekumpulan 

gejala akibat adanya kelainan syaraf-syaraf 

tertentu yang menyebabkan fungsi otak tidak 

bekerja secara normal sehingga mempengaruhi 

tumbuh kembang, kemampuan komunikasi dan 
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kemampuan interaksi sosial seseorang.
20

 

Gejalanya sudah tampak sebelum anak 

mencapai usia tiga tahun. Perkembangan 

mereka menjadi terganggu terutama 

komunikasi, interaksi sosial, dan aktifitas 

imajinasi .
21

 Autis adalah sebuah cacat 

perkembangan yang kompleks dan berlangsung 

seumur hidup, yang asalanya neurobiology. S 

(kehayatian saraf).
22

 

b. Perilaku, Sikap dan kegiatan anak autis 

Dilihat dari segi periaku, anak penderita 

autisme memiliki perilaku yang berbeda 

dengan anak normal. Untuk dapat 

membedakan perilaku anak autis dengan 

perilaku anak normal sebaiknya kita 
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mengetahui terlebih dahulu perkembangan 

perilaku anak normal, agar dapat mendeteksi 

secara dini bila terlihat perilaku yang 

menyimpang dan dapat melihat sejauh mana 

keterlambatan perkembangan dari anak yang 

mengalami hambatan perkembangan 

perilakunya. 

Menurut Handojo perilaku merupakan 

segala tingkah laku seorang individu baik kecil 

maupun besar yang dapat dilihat, didengar dan 

dirasakan (oleh indra perasa dikulit, dan bukan 

yang dirasakan dihati) oleh orang lain atau diri 

sendiri. Perilaku meliputi gerakan-gerakan atau 

aksi-aksi baik berupa gerakan yang beraturan 

atau tidak beraturan, sengaja ataupun tidak 

disengaja, berguna ataupun tidak berguna, dan 

berbicara ataupun suara. Untuk melihat 



 

 

perkembangan perilaku seorang anak dengan 

autisme dapat terdeteksi dan diobservasi saat 

anak menginjak 2 tahun.
23

 

c. Mengenali Penyebab Autisme 

Autisme merupakan gejala yang 

komplek, karena kelainan pada anak autis 

sering kali tidak hanya terjadi pada satu bagian, 

namun meliputi banyak faktor. Di bawah ini 

beberapa kelainan terhadap anak autis: 

1) Kelainan anatomi otak 

Kelainan anatomi otak adalah 

Kelainan pada bagian-bagian tertentu otak 

yang meliputi cerebellum (0tak kecil), 

lobus parietalis, dan sistem limbic ini 

mencerminkan bentuk-bentuk perilaku 
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berbeda yang muncul pada anak-anak 

auitis. 

2) Faktor pemicu tertentu saat kehamilan 

Beberapa factor yang dapat memicu 

autisme pada masa kehamilan terjadi pada 

masa kehamilan 0-4 bulan, bisa diakibatkan 

karena polutan logam berat, infeksi, zat 

adiktif, pendarahan dan alergi berat. 

3) Zat-zat adiktif yang mencemari otak anak 

Beberapa faktor yang berpotensi 

menjadi penyebab autisme pada anak 

antara lain asupan MSG, protein tepung 

terigu, dan zat pewarna. 

4) Gangguan system pencernaan 

Gangguan sistem pencernaan, seperti 

gangguan enzim sekertin diketahui 

berhubungan dengan munculnya gejala 



 

 

autisme, dari hasil penelitian, peradangan 

ini disebabkan oleh virus campak, hal ini 

menjadi penyebab banyak orang tua yang 

akirnya menolak memberi vaksinasi MMR. 

5) Kekacauan dari sensor 

Kekacauan dari sensor yang 

menyebabkan setimulus dipersepsi secara 

berlebihan oleh anak sehingga 

menimbulkan kebingungan juga menjadi 

salah satu penyebab autis. 

6) Jamur yang muncul di usus anak 

Jamur yang muncul di usus anak juga 

akibat pemakaian antibiotik yang 

berlebihan juga dapat juga dapat memicu 

gangguan pada otak, karena jamur ini dapat 

menyebabkan „ kebocoran usus‟ dan tidak 

tercerna kasein dan glutan dengan baik 



 

 

sehingga protein yang ada tidak terpecah 

dengan sempurna dan terserap dalam aliran 

darah ke otak.
24

 

d. Ciri-ciri umum ASD 

1) Interaksi sosial terendahnya (terlemahkan), 

misalnya kurang minat spontaan untuk 

berbagi di dalam kegiatan atau minat 

bersama orang lain; atau kurangnya daya 

respon sosial yang tepat. 

2) Kurangnya bermain pura-pura (sandiwara). 

3) Ketiadaan bahasa atau meggemakan 

bahasa; atau bahasa dipakai dengan cara 

sangat harfiah. 

4) Kemampuan terendahnya untuk memulai 

atau mempertahankan pembicaraan. 
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5) Karakter tekanan, atau kesulitan, 

menghadapi perubahan pada rutinitas. 

6) Rentang minat yang sempit dan terbatas, 

misalnya terlalu sibuk dengan suatu benda; 

mungkin hanya berminat membariskan 

benda atau mengumpulkan barang tertentu; 

mungkin berminat pada satu topic saja atau 

menghimpun fakta tentang satu minat saja. 

e. Karateristik ASD 

Derajat keparahan yang berbeda-beda 

dari satu anak ke anak berikutnya, namun  bias 

mencangkup hal-hal berikut: 

1) Komunikasi 

a) Perkembangan bahasa terendahnya 

yang tidak seiring dengan 

perkembangan keseluruhan anak 



 

 

b) Pada penderita dengan bahasa tutur, ada 

hendaknya dalam kemampuan memulai 

atau melanjutkan pembicaraan 

c) Kesulitan memahami elemen non-

verbal seperti raut wajah, bahasa tubuh, 

isyarat tubuh, dan dll 

2) Interaksi sosial 

a) Kemampuan yang terkendala untuk 

menjalin hubungan dengan anak sebaya 

b) Kesulitan „membaca‟ nuansa dari 

isyarat sosial  

c) Kurangnya interaksi sepontan yang 

tepat dengan orang lain 

d) Kurangya bermain dan bekerjasama 

(kooperatif) 

3) Respon indrawi yang tidak konsisten 

a) Mungkin terlihat seperti tuli 



 

 

b) Mungkin terlihat mendengar dengan 

pilih-pilih 

c) Bias sangat peka terhadap beberapa 

kebisingan atau lingkungan rebut 

(sering mengangkat tangan ketelinga) 

d) Mungkin menunjukan kurang tanggap 

terhadap dingin atau panas 

4) Fungsi intelektual 

Fungsi intelektual pada pengidap 

autisme mencangkup suatu spektrum luas 

kemampuan. Namun, apa pun tingkat 

kemampuanya, pengidap ASD biasanya 

memiliki pola keterampilan yang tidak 

merata. Mereka cenderung berfikir secara 

sangat konkret serta kesulitan menghadapi 

konsep abstrak dan bahasa. 

 



 

 

5) Kegiatan dan minat 

Pengidap ASD mempunyai suatu 

rentang minat yang terbatas. Mereka juga 

bias memperhatikan rutinitas dan ritual., 

misalnya hanya melakukan sesuatu dengan 

cara atau urutan tertentu. Pengidap ASD 

juga bias menolak perubahan dan merasa 

transisi sangat sulit. 

6) Keterampilan bermain 

a) Kurangya bermain kayalan atau 

imajinatif, misalnya bermain pura-pura 

b) Tidak menggunakan mainan secara 

fungsional atau selayaknya, misalnya 

memutar roda mobil, membariskan 

huruf 

c) Kesulitan belajar lewat meniru. 



 

 

f. Tiga kriteria utama yang digunakan untuk 

diaknosis 

1) Hendaya (pelemahan) kualitatif dalam 

komunikasi 

2) Hendaya kualitatif dalam interaksi sosial 

dan timbal balik  

3) Pola perilaku, minat dan kegiatan yang 

terbatas, berulang dan stereotipikal.
25

 

g. Mendeteksi Gejala Autisme 

Untuk menegakan sebuah diaknosis 

bahwa seorang anak mengidap autism, ada 

beberapa kreteria yang harus di penuhi. Selama 

ini panduan yang dipakai oleh para dokter, 

psikiater, atau psikologi biasanya merujuk pada 

ICD-10 (international statistical manual) 1994 
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yang disusun oleh kelompok  psikiatri di 

amerika serikat sebagai panduan untuk 

menegakkan diaknosis. Pada dasarnya 

diagnosis yang ditegakkan berdasarkan ICD-10 

atau DSM-IV menujukan kreteria yang sama. 

Orang tua dapat mencoba mengecek 

sendiri anaknya termasuka kategori autis atau 

tidak dengan memperhatikan kreteria autis di 

DSM IV. Berikut panduanya: 

1) Harus ada dua gejala minimala dari (a), dan 

masing-masing satu gejala (b) dan (c) 

2) Adanya keterlambatan atau gangguan 

dalam interaksi social, bicara dan bahasa, 

dan cara bermain yang kurang variatif 

sebelumumur tiga tahun. 

3) Tidak disebabkan oleh sindrom rett atau 

gangguan disentegratif masa kanak-kanak. 



 

 

h. Indikator perilaku autistik pada anak-anak 

1) Bahasa dan komunikasi : 

a) Ekspresi wajah yang datar 

b) Tidak menggunakan bahasa/isyarat 

tubuh 

c) Jarang memulai komunikasi 

d) Tidak meniru aksi atau suara 

e) Bicara sedikit atau tidak ada, atau 

munkin cukup verbal 

f) Mengulangi kata-kata, kalimat, atau 

nyanyian 

g) Intonasi vokal yang aneh 

h) Tidak mengerti arti kata 

i) Mengerti dan menggunakan kata secara 

terbatas 

2) Hubungan dengan orang tua : 

a) Tidak responsif 



 

 

b) Tidak ada senyum sosial 

c) Tidak berkomunikasi dengan mata 

d) Kontak mata terbatas 

e) Tampak asik bila dibiarkan sendiri 

f) Tidak melakukan permainan giliran 

g) Menggunakan tangan orang dewasa 

untuk alat 

3) Hubungan dengan lingkungan : 

a) Bermain repeatif ( diulang-ulang) 

b) Marah atau tidak menghendaki 

perubahan-berubahan 

c) Berkembanganya rutinitas yang kaku 

d) Memperlihatkan ketrtarikan yang 

sangat dan tidak fleksibel 

4) Respon terhadap ransangan indra : 

a) Kadang seperti tuli 

b) Panik terhadap suara-suara tertentu 



 

 

c) Sangan sensitive terhadap suara 

d) Bermain-main dengan cahaya dan 

pantulan 

e) Bermain-main jari di depan mata 

f) Menarik diri ketika di sentuh 

g) Sangat tidak suka terhadap pakaiandan 

makanan, atau hal tertentu 

h) Tertarik pada pola, terstruktur, bau 

tertentu 

i) Sangat inaktif atau hiperaktif 

j) Mungkin memutar-mutar, berputar-

putar, membentur benturkan kepala, 

mengigit pergelangan 

k) Melompat-lompat atau mengepak-

ngepak tangan 

l) Tahan atau berespon aneh terhadap 

nyeri 



 

 

5) Kesenjangan perkembangan perilaku 

a) Kemampuan sangat baik ataupun 

sangat terlambat  

b) Mempelajari keterampilan di luar 

urutan normal, misalnya: membaca tapi 

tidak mengerti arti 

c) Mengambar secara rinci, tapi tidak bias 

mengancing baju 

d) Pintar mengerjakan punzzel, tapi amat 

sukar mengikuti perintah 

e) Berjalan pada usia normal, tapi tidak 

berkomunikasi 

f) Lancer membeo bicara, tapi sulit 

berbicara dari diri sendiri 



 

 

g) Suatu waktu dapat melakukan sesuatu, 

tetapi tidak lain waktu
26

 

i. Mengajar siswa pengidap spektrum autis. 

Saat mengajar siswa pengidap autis, 

penting bagi kita untuk mengajar sesuai dengan 

kekuatan mereka sambil mendukung kesulitan 

mereka. Banyak orang membuat kesalahan 

mengajar menurut kesulitan siswa. Ajarlah 

selaras dengan kekuatan, dan imbangilah 

kesulitan. 

1) Kekuatan 

a) Keterampilan memproses visual 

b) Belajar dengan menghafal 

c) Memori faktual 

d) Keterampilan visual 

                                                 
26

 Christopher Sunu. Panduan Memecahkan Masalah Autisme 

Unloking Autism. (Yogyakarta: Griya Taman Asri Blok C-335, 2012) 

13-18. 



 

 

e) Menyukai rutinitas dan keterprediksian 

2) Kesulitan 

a) Bahasa komplek atau abstarak 

b) Kemampuan mengatur diri dan bahan  

c) Kemampuan mengambil rincian yang 

paling relevan dari serangkaian rincian 

d) Kesulitan dengan tugas yang 

mengharuskan mereka memerankan 

orang lain 

e) Menulis materi fiktif atau imajinatif 

3) Ruang Kelas 

a) Struktur 

Sejauh mungkin, bagi dan beri 

label berbagi ruang kelas dengan 

kegiatan atau fungsi. Juga beri label 

tempat bahan dan sumber daya 

disimpan. Sebuah lingkungan berlabel 



 

 

dan terprediksi mengurangi stres siswa  

dan memungkinkan mereka menjelajahi 

lingkungan dengan lebih mandiri. 

b) Indrawi 

Pastikan siswa tidak ditempatkan 

di dalam situasi yang membuat mereka 

mudah terlihat oleh kegaduhan atau 

gerakan, misalnya jendela, pintu, atau 

alur dengan banyak kegiatan. Kadang-

kadang yang terbaik menempatkan 

siswa dekat guru dengan mayoritas 

siswa lain di belakanya. Dengan cara 

ini anak kurang terganggu oleh 

lingkungan dan bias lebih mudah 

berfokus pada arah guru. 

 



 

 

j. Daftar cek praktik mengajar terbaik bagi 

siswa pengidap ASD 

1) Penggunaan maksimum isyarat visual. 

2) Kurangi faktor yang menyebabkan setres. 

Misalnya: menunggu, kontak fisik, 

ketaksaan (ambiguitas). 

3) Sadari kesulitan indrawi  

4) Jangan ambil hati perilaku buruknya – 

pelajari yang diisyaratkan perilaku itu. 

5) Bersikap sekonkret dan seharfiah 

mungkin saat memberikan informasi dan 

petunjuk. Hindari julukan, idiom, kata 

bersayap, dan sarkasme dalam bahasa 

sosial hindari terlalu verbal. 

6) Siapkan terhadap perubahan lingkungan, 

tugas, dan guru 

7) Berlakulah konsisten. 



 

 

k. Kiat bermanfaat untuk mendukung siswa 

pengidap Gangguan Spektrum Autisme atau 

ASD 

1) Gunakan bahasa konkret 

2) Berhati-hati dengan metafora, ironi, 

sarkasme, dll. 

3) Gunakan dukungan alat peraga untuk 

komunikasi 

4) Izinkan waktu pemrosesan tambahan 

5) Jangan tuntut kontak mata 

6) Bersikaplah murah hati 

7) Jagalah pandangan ke gambar besar 

8) Gunakan pendekatan tim
27
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5. Kajian Tentang Problematika Pembelajaran 

Problematika berasal dari kata 

problematika, yang berarti masalah atau persoalan. 

Di dalam kamus besar filsafat dan psikologi 

karangan sudarsono dijelaskan bahwa 

problematika adalah masalah atau pernyataan yang 

memerlukan pemecahan masalah. Sedangkan 

masalah adalah suatu keadaan yang mengakibatkan 

seseorang atau kelompok menjadi rugi, atau sulit 

dalam melakukan sesuatu. Dari pengertian di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa problematika 

adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya 

(harapan) dengan apa yang ada dalam kenyataan 

sekarang, antara apa yang diperlukan dan apa yang 

tersedia, antara harapan dan keyakinan, dan sejenis 

dengan itu. Dalam pembelajaran ada beberapa 



 

 

kemungkinan problematika yang terjadi antara 

lain: 

a. Faktor gejala anak dengan problematika  

belajar : 

1) Dilihat dari faktor penyebab 

Anak mengalami problematika 

belajar dapat disebabkan oleh berbagai hal, 

diantaranya sebagai berikut: 

a) Faktor intelektual,  

b) Faktor kondisi fisik dan kesehatan, 

termasuk kondisi kelainan, dan  

c) Faktor sosial 

2) Dilihat dari gejala yang nampak : 

Anak dengan problematika belajar 

sering menempatkan gejala dan ciri-ciri 

perilaku tertentu, diantaranya sebagai 

berikut: 



 

 

a) Tidak dapat mengikuti pelajaran seperti 

yang lain 

b) Sering terlambat atau tidak mau 

menyelesaikan tugas 

c) Menghindari tugas-tugas 

d) Ceroboh atau kurang teliti dalam 

banyak hal 

e) Acuh tak acuh atau masa bodoh 

f) Menampakan semangat belajar yang 

rendah 

g) Tidak mau berkonsentrasi, berubah-

ubah 

h) Perhatian terhadap suatu objek singkat 

i) Suka menyendiri, sulit menyesuaikan 

diri 

j) Murung 



 

 

k) Suka memberontak, agresif, dan 

meledak-ledak dalam merespon ketidak 

cocokan  

l) Hasil belajar rendah 

 

 

b. Beberapa anak dengan problematika belajar 

1) Kesulitan belajar umum 

Anak kesulitan belajar adalah anak 

yang secara nyata mengalami kesulitan 

dalam tugas-tugas akademik khusus 

maupun umum, baik disebabkan oleh 

adanya diskfungsi neurologis, proses 

psikologi dasar maupun sebab-sebab lain 

sehingga prestasi belajarnya rendah dan 

anak tersebut berisiko tinggi tinggal kelas. 

Berdasarkan hasil penelitian yang 



 

 

dilakukan oleh Balitbag Dikbut diketahui 

bahwa kesulitan belajar yang dialami anak 

pada umunya tidak haya satu jenis saja. Hal 

ini dapat dijelaskan karena jika anak 

mengalami kesulitan belajar pada salah satu 

dari kemampuan akademik utama, yaitu 

membaca, menulis, menghitung dan 

kesulitan tersebut tidak segera diatasi, 

maka anak tersebut akan mengalami 

kesulitan dalam bidang yang lainya karena 

tiga kemampuan tersebut merupakan tiga 

kemampuan utama untuk memahami 

pengetahuan yang lain. 

2) Kesulitan belajar khusus 

Kesulitan belajar khusus bias 

dikelompokan menjadi dua jenis yaitu 



 

 

kesulitan belajar praakademik dan kesulitan 

belajar akademik. 

3) Kesulitan belajar praakademik 

Ganguan motorik dan presepsi, 

kesulitan belajar kognitif, ganguan 

perkembangan bahasa. 

4) Kesulitan belajar akademik 

Meskipun sekolah mengajarkan 

berbagai mata pelajaran atau bidang studi, 

namun klasifikasi kesulitan belajar 

akademik tidak dikaitkan dengan semua 

mata pelajaran atau bidak studi tersebut.  

Berbagai literature yang mengkaji kesulitan 

belajar hanya menyebutkan tiga jenis 

kesulitan belajar akademik sebagai berikut: 

kesulitan belajar membaca, kesulitan 



 

 

belajar menulis dan berhitung atau 

matematika. 

c. Problematika yang berkaitan dengan peserta 

didik 

Faktor interen peserta didik mencangkup 

intelegensi, perhatian minat, bakat, motivasi, 

kematangan, dan kesiapan. Masing masing 

peserta didik mempunyai problematika 

sehingga guru di tuntut mengenali sifat dan 

karateristik anak didik serta memiliki 

kecakapan dalam membimbing. Siswa autis 

mengalami berbagai problematika pada 

pembelajaran matematika, problematika 

tersebut meliputi: 

1) Kesulitan berhitung (diskalkulia) 

 Anak yang mengalami gangguan 

berhitung memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 



 

 

a) Sering sulit membedakan tanda-tanda 

dalam hitungan 

b) Sering sulit mengoperasikan hitungan 

atau bilangan meskipun sederhana 

c) Sering salah membilang dengan urut 

d) Sulit membedakan angka yang mirip, 

misalnya 6 dengan 9, 17 dengan 71 

e) Sulit membedakan bangun-bangun 

geometri 

2) Kesulitan menulis angka (disgrafia) 

 Anak yang mengalami gangguan 

menulis memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Tulisan terlalu jelek atau tidak terbaca 

b) Sering terlambat menulis dibanding 

yang lain dalam menyalin tulisan 

c) Tulisan banyak yang salah, banyak 

huruf terbalik, atau hilang 



 

 

d) Sulit menulis dengan lurus pada kertas 

tak bergaris 

e) Menulis huruf atau angka tidak sesuai 

dengan kaidah bahasa 

d. Problematika yang berkaitan dengan pendidik 

1) Problematika penguasaan guru terhadap 

materi 

2) Problematika penguasaan guru terhadap 

pengelolaan kelas 

3) problematika politis bimokrasi 

4) Probelem sarana dan prasarana  

5) Problematika materi 

e. Problematika yang berkaitan dengan metode 

Menurut guru menggunakan metode 

kurang efisien, pemborosan tenagga dan 

biyaya, oleh karena itu metode sulit 

dilaksanakan. Untuk menghindari adanya 



 

 

problematika metode diatas guru harus 

mevariasikan metode agar siswa tidak jenuh 

dalam pembelajaran. 

f. Problematika yang berkaitan dengan evaluasi 

pembelajaran 

Pada kegiatan evaluasi problematika yang 

dihadapi guru kesulitan dalam membuat 

standart soal karena kurang memahami tingkah 

pengetahuan peserta didik, karena latar 

belakang belakang peserta didik yang meliputi 

ranah kognitif, efektif dan pesikomotorik yang 

berbeda-beda. 
28
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar alamiah, dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan 

dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 

Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainya 

dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian 

yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk 

menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, 

dan perilaku individu atau sekelompok orang. 
29

  

Penelitan kualitatif adalah sebuah metode yang 

digunakan untuk mendiskripsikan maupun 
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menjelaskan suatu fenomena atau kajian dengan 

menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab 

masalah secara aktual. Oleh sebab itu peneliti merasa 

lebih tepat kalau masalah ini di teliti dengan 

mengguanakan metode kualitatif. Penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif yang berusaha untuk 

mengungkapkan problematika anak autisme belajar 

matematika di SLBN Badegan Ponorogo dengan 

rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

disusun oleh peneliti. Peneliti bertujuan memberikan 

hasil penelitian pada SLBN Badegan Ponorogo yang 

dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, 

dokumentasi, memahami fenomena yang terjadi, 

menarik data dari sumber mengenai problematika 

belajar matematika bagi anak autis di sekolah inklusif. 

 

 



 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas peneliti kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dengan pengamatan peneliti dilapangan, 

namun peranan peneliti yang menentukan keseluruhan 

skenarionya. Untuk itu di dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai instrument kunci pengumpulan data. 

 

C. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SLBN Badegan, 

Ponorogo merupakan salah satu sekolah inklusif 

negeri di Ponorogo yang beralamatkan di Desa 

kapuran Kec. Badegan Kab Ponorogo. Letak sekolah 

inklusif ini sangat mudah di jangkau karena di tepi 

jalan raya Badegan Km 13, 5 jalan Ponorogo-

Wonogiri. Alasan peneliti memilih sekolah ini sebagai 

tempat penelitian karena siswa di SLBN Badegan 

Ponorogo jumlahnya banyak, selain itu di sekolah 



 

 

tersebut banyak anak autis kesulitan belajar 

matematika.  

 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber utama dalam penelitian kualitatif ini 

adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah 

data tambahan.
30

 Maksud dari kata-kata dan tindakan 

di sini adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang 

diamati dan diwawancarai oleh peneliti terkait strategi 

dan problematika pembelajaran matematika anak autis 

di SLBN Badegan Ponorogo, sedangkan sumber data 

dalam penelitian ini adalah kepala sekolah SLBN 

Badegan Ponorogo,  wali kelas C1 serta hal-hal lain 

yang diperlukan merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode wawancara dan observasi. 

 

                                                 
30

 Lexy J.  Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2013), 112. 



 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik dalam penelitian kualitaif ini 

menggunakan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Sebab bagi penelitian kualitatif, 

fenomena dapat dimengerti secara baik maknanya, 

apabila dilakukan dengan wawancara dengan subjek 

secara mendalam, dan observasi terhadap latar, dimana 

fenomena tersebut berlangsung. Adapun teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan: 

1. Metode Wawancara (Interview) 

Wawancara dalah teknik pengumpulan data 

yang digunakan peneliti untuk mendapatkan 

keterangan-keterangan lisan melalui cakap-cakap 

dan bertatap muka dengan guru, wali kelas, kepala 

sekolah dan lingkungan sekitar. Wawancara 

dimulai dengan mengemukakan topik yang umum 

untuk membantu peneliti memahami persefektif 



 

 

makna yang di wawancarai, bahwa jawaban yang 

di berikan harus dapat memberikan persepektif 

peneliti.
31

 Wawancara yang digunakan peneliti 

adalah wawancara terstruktur, agar dalam 

wawancara yang dilakukan peneliti jelas dan 

mendapat info yang memang di inginkan. 

2. Metode Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala 

yang tampak dalam objek penelitian. Teknik ini 

memungkinkan peneliti menarik kesimpulan ihwah 

makna dan sudut pandang responden, kejadian, 

pristiwa, atau proses yang diamati. Peneliti akan 

melihat sendiri pemahaman yang tidak terucapkan, 

bagaimana teori digunakan langsung dan sudut 

pandang responden yang mungkin tidak tercukil 
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Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224. 



 

 

lewat wawancara atau survai.
32

 Teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi 

dilakukan untuk mendapatkan data mengenai 

problematika anak autis di SLBN Badegan 

Ponorogo belajar matematika dan strategi guru 

yang digunakan dalam memecahkan problematika 

tersebut.  

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sarana pembantu 

peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi 

dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, 

iktisar rapat, pertanyaan tertulis kebijakan tertentu 

dan bahan-bahan tulisan lainya.
33

 Dalam hal ini 

peneliti mengumpulkan data dengan bentuk 

rekaman dan foto. Metode ini digunakan untuk 
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mencari data mengenai strategi yang diterapakan 

guru dalam mengajar matematika anak autis di 

SLBN Badegan Ponorogo. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti 

adalah menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti 

konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang 

mengemukakan bahwa aktifitas dalam menganalisis 

data di bagi dalam tiga tahapan yaitu: 

1. Kondifikasi Data 

Merupakan tahap perkondingan terhadap 

data, yaitu memberikan nama penanaman terhadap 

hasil peneliti. Hasil penelitian tahap pertama 

adalah diperoleh tema-tema atau klasifikasi dari 

hasil peneliti, cara peneliti adalah peneliti menulis 

ulang catatan-catataan lapangan yang mereka buat. 



 

 

Setelah itu peneliti memilih informasi yang 

penting dan yang tidak penting tentunya dengan 

memberikan tanda-tanda. Pada tahap ini catatan 

lapangan atau verbatim telah penuh dengan tanda-

tanda dan dengan tanda tanda tersebut peneliti 

memberikan perhatian khusus kepada penggalan 

bahan tertulis yang penting, yang sesuai dengan 

yang dicari. 

2. Penyajian Data 

 Dalam penelitian kualitatif menurut Miles 

dan Huberman menganjurkan untuk menggunakan 

metrik dan diagram, untuk menyajikan hasil 

penelitian yang merupakan temuan penelitian. 

Mereka tidak menganjurkan menggunakan cara 

naratif untuk menyajikan tema karena dalam 

pandangan mereka diagram dan metrik lebih 

efektif. 



 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

 Suatu tahap lanjut dimana tahap ini peneliti 

menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah 

interpretasi peneliti atas temuan dari suatu 

wawancara atau sebuah dokumen. Setelah 

kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek 

ulang proses koding dan penyajian data untuk 

memastikan tidak ada kesalahan yang telah 

dilakukan. Setelah tahap ketiga dilakukan, maka 

peneliti telah memiliki temuan penelitian 

berdasarkan analisa data yang telah dilakukan 

terhadap suatu hasil wawancar mendalam atau 

sebuah dokumen. Ketiga langkah tersebut di 

lakukan atau diulangi terus setiap setelah 

pengumpulan data dengan teknik apapun. Dengan 



 

 

demikian, ketiga tahap itu, harus dilakukan terus 

sampai penelitian berakir.
34

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep yang paling 

pentingyang di perbarui dari konsep kesahihan 

(validitas) dan keandalan (reabilitas). Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan teknik pengamatan yang 

tekun dan tri anggulasi. 

1. Pengamatan yang tekun 

Ketekunan peneliti bermaksud menemukan 

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang di 

cari kemudian memasukan diri dalam hal-hal 

tersebut secara rinci. 
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2. Triangulasi 

Triangulasi data pada hakekatnya 

merupakan pendekatan multi metode yang 

dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan 

menganalisis data. Ide dasarnya bahwa fenomena 

yang di teliti dapat dipahami dengan baik sehingga 

di peroleh kebenaran tingkat tinggi jika di dekati 

dari berbagai sudut pandang. Triangulasi yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah trianggulasi 

sumber. Triangulasi sumber data adalah menggali 

kebenaran data/informasi melalui sumber data 

yang berbeda.
35

 Dari empat sudut pandang 

triangulasi tersebut peneliti memilih menggunakan 

jenis triangulasi sumber data karena menurut 

peneliti merupakan jenis yang paling mudah, tepat, 
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dan akurat dalam mengecek keabsahan data pada 

penelitian di SLBN Badegan Ponorogo. 

 

H. Tahapan dalam  Penelitian di SLBN Badegan 

Ponorogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 

 

Observasi Awal 

Mengurus Surat Perizinan 

Pengumpulan Data 

Wawancara Dokumentas

i 

Observasi 

 

Analisis Data 

Laporan Penelitian 



 

 

Keterangan: 

1. Observasi adalah melihat tempat penelitian 

atau penjajakan tempat penelitian lebih awal 

2. Mengurus Perizinan penelitian yaitu memita 

izin untuk meneliti di SLBN Badegan 

Ponorogo agar dapat melakukan penelitian di 

tempat tersebut 

3. Peneliti dalam mengumpulkan data dalam 

penelitianya di SLBN Badegan Ponorogo di 

peroleh melalui tiga tahapan yaitu tahapan 

observasi yaitu tahapan melihat tempat 

penelitian sebelum terjun langsung ke tempat 

penelitian, tahapan wawancara yaitu tahapan 

dalam memperoleh data melalui pembicaraan 

dengan narasumber, tahapan dokumentasi 

yaitu mengabadikan salah satu momen 



 

 

penting dalam tempat penelitian berupa foto 

maupun rekaman dan dll 

4. Tahap analisis data, yang meliputi analisis 

selama penelitian dan setelah pengumpulan 

data penelitian yang di lakukan peneliti agar 

menjadi data yang relefan dan bisa di 

pertanggung jawabkan nantinya setelah di 

bentuk laporan. 

5. Tahapan hasil laporan peneliti. Yaitu hasil 

yang peneliti temukan dalam lapangan akan 

di bentuk menjadi laporan penelitian atau 

dibukukan. 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV  

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Profil sekolah 

SLBN Badegan Ponorogo merupakan salah 

satu sekolah inklusif Negeri di Ponorogo yang 

beralamatkan di desa Kapuran, Kecamatan 

Badegan, Kabupaten Ponorogo Km. 13.5 Jalan 

Ponorogo-Wonogiri. Sekolah ini terakreditasi B 

dan di sahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Profinsi Jawa Timur pada tahun 

1996
36

 

2. Sejarah SLBN Badegan Ponorogo 

Sejarah SLBN Badegan Ponorogo sekolah 

ini pada awalnya didirikan dengan alasan untuk 
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menjembatani anak berkebutuhan khusus supaya 

mendapatkan pendidikan seperti anak normal, 

karena di kecamatan Badegan  terdapat anak-anak 

yang berkebutuhan khusus. Maka dari itu dengan 

didirikannya sekolah inklusif ini bertujuan dapat 

memberikan pendidikan bagi anak-anak 

berkebutuhan khusus di  wilayah kec Badegan kab 

Ponorogo. Sekolah ini berdiri pada tanggal 29 

maret 1996, berdasarkan SK 421.207.1 / 337 / 

112.04 / 1996 di resmikan oleh Wadiyono SH 

selaku kepala Seksi pendidikan Dasar Cabang 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Ponorogo.
37
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3. Visi, Misi SLBN Badegan Ponorogo  

a. Visi Sekolah 

Terdidik, Terampil, dan Mandiri berdasarkan 

Iman dan Taqwa. 

b. Misi Sekolah 

1) Membina mental spiritual subyek dan 

obyek pendidikan agar mampu memikul 

amanat dan tanggung jawab. 

2) Menanamkan keimanan dan ketaqwaan 

melalui pengamalan ajaran agama. 

3) Melakukan kerjasama yang baik seluruh 

unsur (stakeholder) terkait dengan 

pendidikan di SDLB Negeri Badengan. 

4) Mengoptimalkan proses pembelajaran dan 

bimbingan. 

5) Mendidik dan mengembangkan potensi 

siswa sesuai dengan metode yang 



 

 

memperhatikan tingkat kemampuan dan 

keterbatasan anak. 

6) Mengembangkan bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi berdasarkan minat, bakat dan 

potensi peserta didik. 

7) Membina kemandirian peserta didik 

melalui kegiatan pembiasaan 

kewirausahaan dan pengembangan diri 

yang terencana dan berkesinambungan.
38

 

4. Bidang Pengajaran 

Perkembangan dan perubahan yang terjadi 

dalam dunia pendidikan khususnya, tidak terlepas 

dari pengaruh global, yaitu berkembangan IPTEK. 

Perkembangan yang terus menerus ini memerlukan 

perbaikan dalam dunia pendidikan, agar dalam 

                                                 
38

 Dokumentasi SLBN Badegan Ponorogo Tahun 2018-2019. 



 

 

dunia pendidikan bisa berjalan dengan maksimal 

seiring perkembangan IPTEK.
39

 

Atas dasar mewujudkan pendidikan seperti 

itu diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan 

sehingga diperlukan kurikulum sekolah yang di 

dalamnya memuat kebijakan yang dituangkan 

dalam PP 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional 

Pendidikan dan Permen No. 22 tahun 2006. atas 

dasar tersebut SLBN Badegan Ponorogo 

Menggunakan Kurikulum 2013. Yang telah 

disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa 

berkebutuhan khusus. 

5. Bidang Pegawaian 

Pada bagan di bawah ini menjelaskan tentang 

kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan 
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kepegawaian tugas dan tanggung jawab 

pengelolaan pendidikan serta peningkatan tata 

usaha kepegawaian di sekolah. 

Tabel 4.1 Tugas Kepegawaian di SLBN 

Badegan Ponorogo 

NO NAMA JABATAN 

1 Tri Agus S, S,Pd Kepala Sekolah 

2 Purnomo S, S,Pd Wali Kelas 1 

3 Punjung W, S,Pd Wali Kelas 2 

4 Yatin S,Pd Wali Kelas 3 

5 Tri Susilowati S,Pd Wali Kelas 4 

6 Ervin Dwi H, S,Pd Wali Kelas 5 

7 Tri Novembri J, S,Pd Wali Kelas 6 

8 Nanang Riyadi Tata Usaha 

 

 

                                           



 

 

6. Program Bimbingan Belajar 

Bimbingan belajar di SLBN Badegan 

Ponorogo dilaksanakan secara optimal sesuai 

dengan kebutuhan dan kelebihan siswa yang bisa 

digali dari bakat dan minat peserta didik. 

Sedangkan untuk UAS dan UN dilakukan jam 

tambahan untuk mengulas pelajaran yang belum 

dikuasai (10.00-10.30).
40

 

7. Bidang Keuangan 

Pada bidang keuangan di SLBN Badegan 

Ponorogo menjelaskan dasar administrasi 

pengelolaan keuangan di sekolah sebagai berikut: 

a) Tugas bendaharawan 

b) Perencanaan anggaran kegiatan dan angaran  

SLBN Badegan Ponorogo per  tahun 

c) Ketatausahaan sekolah meliputi: 
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1) Dasar Hukum 

2) Pembukuan Setiap Transaksi 

3) Pertanggung Jawaban 

4) Pelaporan dan Pendapatan Sekolah 

d) Pengawas  

e) Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Administrasi 

SLBN Badegan Ponorogo 

 

8. Bidang Sarana Prasarana 

Program dalam pengembangan sekolah 

tanpa sarana dan prasarana yang memadai tidak 

akan dapat maksimal. Oleh karena itu sarpras di 

SLBN Badegan Ponorogo menguraikan 

pengadaan, pemeliharaan dan penyimpanan barang 

yang ada di SLBN Badegan Ponorogo. Dalam hal 

ini dalam menambah sarana dan prasarana di 

SLBN Badegan Ponorogo sekolah selalu proaktif 



 

 

untuk mengajukan dana APBD untuk perbaikan 

antara lain: 

a. Ruang kelas 

b. Meja 

c. Kursi 

d. Perpustakaan 

e. Perbaikan kamar mandi 

f. Pengadaan buku refrensi 

g. Pengadaan alat peraga 

h. Pengadaan alat bantu bagi anak berkebutuhan 

khusus 

i. Perbaikan gedung  

j. Pengadaan media pembelajaran , LCD, 

komputer, Leptop dll. 
41
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9. Permasalahan dan Hambatan 

Permasalahan yang dialami di SLBN Badegan 

Ponorogo 

a. Fasilitas Sekolah 

1) Keadaan ruangan yang kurang menarik 

anak dalam belajar (kurang hiasan dan cat 

mulai memudar). 

2) Kamar mandi perlu di renofasi ulang. 

b. Bidang Ketenagaan 

1) Kurangnya guru pendamping sehingga 

kinerja guru kelas lebih berat dan anak 

kesuliatan dalam belajar matematika karena 

guru kelas harus menuntun siswa secara 

individu. 

2) Tidak adanya penjaga sekolah atau satpam 

yang dapat membantu siswa berkebutuhan 

khusus dalam menyeberang jalan. 



 

 

c. Bidang Kesiswaan 

1) Siswa sangat sulit konsentrasi belajar 

matematika 

2) Siswa sulit diarahkan dalam belajar 

matematika 

d. Bidang Pengajaran 

Perlu digunakan media pembelajaran yang 

berbasis IT.
42

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

Deskripsi data khusus penelitian merupakan 

pemaparan dari hasil penelitian yang ditemukan 

peneliti di lapangan sesuai dengan fokus masalah yang 

ada pada skripsi. Berdasarkan fokus penelitian yang 

dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti 

memaparkan hasil penelitian data dimulai dari data 

yang berkaitan dengan Problematika yang dihadapi 
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oleh guru dalam mengajarkan matematika bagi anak 

autis di SLBN Badegan Ponorogo. Selanjutnya 

berkaitan dengan Strategi guru dalam mengatasi 

problematika pembelajaran matematika bagi anak autis 

di SLBN Badegan Ponorogo. Hasil penelitian ini 

adalah pengungkapan data yang diperoleh dari 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 

1. Proses pembelajaran matematika bagai anak 

autis di SLBN Badegan Ponorogo 

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

di SLBN Badegan Ponorogo terutama dikelas C1 

pada pembelajaran matematika untuk anak autis, 

pembelajaran matematika yang diajarkan guru 

adalah dasar-dasar matematika seperti mengenal 

dan menghafal angka serta dalam proses 



 

 

pembelajarannya anak autis dibimbing sesuai 

dengan kemampuan yang dimilikinya. 

Pembelajaran adalah interaksi antara 

pendidik dan peserta didik terkait dengan materi 

yang dipelajari agar bisa merubah pola pikir 

peserta didik. Begitu juga dengan pembelajaran 

matematika bagi anak autis. Tujuan pembelajaran 

matematika adalah adanya komunikasi dan timbal 

balik terhadap apa yang disampaikan oleh pendidik 

agar pembelajaran berjalan lacar dan ilmu dapat 

diterima oleh anak didik secara mudah. Akan 

tetapi pembelajaran bagi anak autis berbeda 

dengan anak yang normal lainnya. Anak autis 

cenderung sulit dalam menerima pelajaran 

dikarenakan menghindari tatap muka dan kontak 

mata dengan orang lain sehingga pembelajaran 

harus dilakukan dengan pendekatan perindividu 



 

 

agar anak mengerti dan mau belajar serta dapat 

mengikuti yang diperintahkan oleh guru. Hal itu 

tentu menjadi perhatian guru dalam mengajar dan 

menangani anak autis yang memerlukan strategi 

dan pendekatan khusus agar pembelajaran bisa 

berjalan maksimal.  

Di SLBN Badegan Ponorogo peneliti 

melakukan observasi di kelas C1. Pada kelas C1 

terdapat enam siswa berkebutuhan khusus. Anak 

berkebutuhan khusus di kelas tersebut terdiri dari 

tiga siswa autis meliputi autis ringan dan autis 

berat, serta tiga siswa lainnya merupakan 

tunagrahita sedang. Untuk siswa autis ringan 

meliputi Lista dan Farruq, sedangkan untuk autis 

berat yaitu Naila. Berikut adalah penggalan 

wawancara dengan wali kelas C1 pak Purnomo 

Sidi, sebagai berikut: 



 

 

”Di kelas C1 ini terdapat 6 anak 

berkebutuhan khusus, tetapi yang termasuk 

kedalam siswa autis ada tiga anak yaitu 

naila, faruq, dan lista, naila yaitu autis yang 

tergolong berat dan lista dan faruk 

tergolong autis ringan.”
43

 

 

Proses pembelajaran matematika di kelas 

CI yang diberikan oleh wali kelas adalah materi 

mengenal dan menghafal angka-angka dasar. 

Sebelum dimulainya proses pembelajaran, guru 

terlebih dahulu menyiapkan materi matematika 

yang akan diberikan kepada siswa autis dengan 

tujuan berjalannya pembelajaran matematika 

dengan lancar. Hal tersebut sesuai dengan yang 

disampaikan oleh bapak Purnomo Sidi dalam 

wawancara dengan peneliti, sebagai berikut: 
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”Dalam menyiapkan materi disesuaikan 

dengan kurikulum, menyiapkan silabus dan 

harus punya RPP. Saya juga 

menyederhanakan dahulu materi dari buku 

siswa kemudian saya tulis di papan tulis. 

Tetapi bagi anak autis bahkan satu RPP 

pun tidak dapat tercapai meskipun sudah 

diulang berkali-kali dan untuk 

menyampaikan materinya saya 

menggunakan model pembelajaran”.
44

 

 

 

Gambar 4.1 proses pembelajaran matematika yang 

dilakukan guru bagi siswa autis 

Gambar diatas merupakan proses 

pembelajaran yang dilakukan pada kelas C1, siswa 
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autis yang masuk adalah Farruq dan Lista. Siswa 

autis Farruq ketika menerima pelajaran tidak bisa 

fokus dan ekspresi wajahnya datar terhadap guru 

yang mengajar, sehingga tidak ada interaksi antara 

siswa dengan guru. Sedangkan siswa autis Lista 

tidak mau mengikuti atau menirukan perintah yang 

diberikan guru seperti ketika diminta menirukan 

guru dalam berhitung baik dalam perkataan 

maupun gerakan, Lista hanya bermain jari dan 

tidak menghiraukan pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran guru melakukan berbagai upaya 

untuk menciptkan pembelajaran yang kondusif 

salah satunya adalah dengan menggunakan metode 

pembelajaran. Salah satu metode pembelajaran 

yang digunakan dalam mengajar matematika bagi 

anak autis di SLBN Badegan Ponorogo khususnya 

kelas C1 yaitu metode pendekatan individu. 



 

 

 

 

Gambar 4.2 Guru melakukan pendektan individu 

kepada siswa autis berat. 

Hasil observasi peneliti terhadap 

pelaksanaan pendekatan individu yang dilakukan 

oleh wali kelas C1 Bapak Purnomo Sidi pada 

pembelajaran matematika meliputi kegiatan 

pendahuluan, kemudian guru menjelaskan materi 

pelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang sudah disederhanakan agar 

siswa mudah memahami. Setelah guru 

menjelaskan materi kepada siswa autis, guru 

berinteraksi dengan  memberikan pertanyaan 



 

 

kepada anak autis mengenai materi yang 

disampaikan. Jika siswa belum memahami materi 

yang disampaikan, guru menggunakan pendekatan 

individu untuk menjelaskan kembali materi yang 

sudah dijelaskan kepada siswa autis satu persatu 

agar tingkat pemahamnya bertambah. Pendekatan 

individu yang dilakukan guru adalah dengan cara 

berkeliling menjelaskan materi kepada siswa satu 

persatu. Kemudian guru memberikan tugas 

individu yang ditulis guru di buku tugas masing-

masing dan guru berkeliling membatu 

mengarahkan supaya soal yang diberikan 

dikerjakan oleh siswa dan membenarkan jika siswa 

menulisnya kurang tepat atau kebalik dalam 

menulis angka. Berkaitan dengan pendekatan 

individu, wali kelas yaitu bapak Purnomo Sidi 

mengungkapkan dampak menggunakan 



 

 

pendekatan individu dalam wawancara, sebagai 

berikut: 

”Dampaknya ya, cukup baik anak lebih 

terarahkan, belajarnya lebih terkontrol dan 

anak merasa terbantu kalau saya terapkan 

pendekatan individu tadi” 

 

Selain dampak yang diungkapkan bapak 

Purnomo Sidi selaku wali kelas C1 ketika di 

wawancarai oleh peneliti, beliau juga 

menyampaikan keuntungan dan kelamahan 

penggunaan pendekatan individu kepada siswa 

autis sebagai berikut:  

”Dalam kegiatan pendekatan individu 

memiliki keuntungan banyak diantaranya, 

memungkinkan siswa yang belajarnya 

lambat dapat memberanikan diri untuk maju 

menurut kemampuanya, perhatian siswa 

lebih terarah, memberi peluang bagi siswa 

lebih maju secara optimal, hubungan antara 

guru dan siswa menjadi lebih dekat, dan 



 

 

dapat mengurangi hambatan terhadap siswa 

yang tergolong lamban belajar. Tetapi 

pendekatan individu juga memiliki banyak 

kelemahan seperti, pembelajaran memakan 

waktu yang banyak, guru mengalami 

berbagai hambatan dalam pendekatan ini 

karena guru harus berwawasan luas, harus 

kreatif, dan guru harus memiliki berbagai 

sumber yang berfariasi dalam mengajar”. 

 

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti, tentang salah satu upaya yang dilakukan 

guru dalam membuat pembelajaran agar kondusif 

dengan menggunakan metode pendekatan individu, 

guru juga berupaya membuat siswa autis tertarik 

terhadap materi pelajaran dengan menggunakan 

metode bermain sambil belajar. Metode tersebut 

adalah dengan menggunakan berbagai permainan 

yang melibatkan materi pelajaran matematika seperti 

permainan satu, dua, tiga agar siswa tidak jenuh 



 

 

dalam pembelajaran. Cara penerapan permainan 

satu, dua, tiga bagi siswa autis adalah sebagai berikut 

guru meminta semua siswa berkumpul dalam posisi 

berdiri, kemudian guru akan memberikan perintah 

dan siswa harus mengikuti perintah yang diucapkan 

oleh guru, meskipun ada siswa autis yang tidak mau 

berkumpul dan mengikuti perintah dari guru. 

Sehingga guru harus sabar membimbing siswa autis 

agar dapat mengikuti permainan. 

 

Gambar 4.3 Penggunaan metode bermain sambil 

belajar dalam permainan satu, dua, tiga. 

Sesuai dengan gambar diatas, petunjuk 

permainan yang diberikan oleh guru selanjutnya 



 

 

adalah siswa mengangkat jari sesuai dengan 

jumlah yang dikatakan oleh guru. Misal: jika guru 

mengatakan ”Satu”, maka siswa harus mengangkat 

jari satu, jika guru mengatakan angka ”Dua”, maka 

siswa harus mengangkat jari dua. Perintah tersebut 

dilakukan secara berulang-ulang oleh guru karena 

tidak semua siswa langsung mampu menerima 

perintah. Untuk memudahkan siswa autis guru 

memulai perintah dengan perintah-perintah yang 

mudah, kemudian guru mulai menambah angka-

angka yang lebih banyak misal angka tiga, empat 

dan lima. Tetapi angka-angka yang disebutkan 

tidak lebih dari angka lima, karena siswa belum 

mampu berhitung lebih dari lima. Bagi siswa yang 

tidak mau mendengarkan guru dan mengangkat 

jari sesuai perintah guru maka akan  diminta maju 

kedepan untuk memimpin permainan. Hal tersebut 



 

 

dilakukan untuk mengajari siswa menghargai guru 

yang memberi perintah serta melatih siswa autis 

untuk lebih berani. Permainan yang diberikan oleh 

guru dalam pembelajaran matematika ini 

bermanfaat untuk menghangatkan suasana kelas, 

juga dapat melatih anak autis untuk lebih 

berkonsentrasi pada setiap kata dari guru. 

Terakhir adalah kegiatan evaluasi, kegiatan 

evaluasi ini bertujuan untuk melihat ketuntasan 

belajar siswa, apakah hasil belajar siswa tuntas 

atau belum tuntas. Jika belum tuntas diberikan 

tugas tambahan yang dapat diselesaikan dalam 

jangka waktu tertentu, jika ketuntasan belajar 

sudah terpenuhi guru dapat mencatat dalam daftar 

kegiatan siswa untuk mengetahui tingkat 

penguasaan siswa terhadap materi. Dan jika siswa 



 

 

telah tuntas dalam satu materi dapat dilanjutkan 

untuk materi-materi selanjutnya. 

Proses pembelajaran di kelas C1 dengan 

menggunakan metode pendekatan individu, 

metode bermain sambil belajar, dan evaluasi dapat 

membantu tingkat keberhasilan belajar siswa autis 

dalam pembelajaran matematika. Karena metode 

ini berhubungan langsung dengan siswa, sehingga 

siswa akan lebih terbantu dalam pembelajaran 

matematika. Serta dengan adanya metode 

pembelajaran dapat mengontrol tingkat 

pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi 

matematika. 

 

 



 

 

2. Problematika yang dihadapi oleh guru dalam 

mengajarkan matematika bagi anak autis di 

SLBN Badegan Ponorogo 

Dalam proses pembelajaran pasti 

mengalami berbagai problematika baik 

problematika dari siswa, guru atau problematika 

yang lainya. Untuk itu peneliti juga menemukan 

problematika dalam pembelajaran di SLBN 

Badegan Ponorogo berdasarkan hasil observasi, 

dokumentasi, dan wawancara dengan pihak terkait 

di SLBN Badegan Ponorogo. 

Pembelajaran matematika yang dilakukan 

pada kelas C1 pada awalnya kurang berjalan 

dengan baik, dikarenakan siswa autis di kelas 

tersebut sama sekali tidak dapat merespon 

pembelajaran yang diajarkan di kelas. Bahkan 

siswa autis tersebut tidak bisa merespon orang di 



 

 

sekelilingnya, siswa tersebut bernama Naila. Naila 

merupakan siswa dengan autis berat menurut 

psikiater, Naila tidak dapat berinteraksi dengan 

orang disekelilingnya, tidak mengerti arti kata dan 

cenderung melukai dirinya sendiri seperti 

membentur-benturkan kepala dan tangan ke benda-

benda di sekelilingnya. Berikut adalah penjelasan 

dari wali kelas yang bertanggung jawab dalam 

mengajar Naila yaitu bapak Purnomo Sidi: 

”Ada salah satu siswa autis dikelas saya 

yang dinyatakan autis berat oleh psikiater 

yaitu naila, selain itu naila juga tergolong 

tunagrahita ringan ”.
45

 

 

Sedangkan siswa autis lainya yang bernama 

Farruq dan Listi yang tergolong autis ringan 

menunjukkan sikap tidak dapat konsentrasi 

terhadap pembelajaran yang berlangsung. Sikap 
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Listi yang tidak dapat konsentrasi pada proses 

pembelajaran yaitu memindai tasnya dari bangku 

satu ke bangku lainya, tampak asik bila dibiarkan 

sendiri dan tidak mendengarkan apa yang 

disampaikan oleh guru. Sehingga dengan sikap 

Listi tersebut teman yang lainya menjadi terganggu 

karena tidak dapat memperhatikan pelajaran akan 

tetapi fokus pada temanya yang bermain tersebut. 

Sikap Farruq  yang tidak dapat fokus terhadap 

pembelajaran matematika adalah mengganggu 

teman sekelasnya saat pembelajaran berlangsung. 

Dengan sikap Listi dan Faruq tersebut, akibatnya 

teman satu kelasnya ikut bermain dan 

mengabaikan pelajaran matematika yang 

berlangsung, sehingga pembelajaran tidak berjalan 

dengan baik dan kondusif. Dengan sikap anak autis 

tersebut yang tidak dapat merespon dan 



 

 

berkonsentrasi terhadap pelajaran menimbulkan 

berbagai problematika guru dalam mengajar 

matematika kepada anak autis. 

Seperti problematika yang di sampaikan  oleh 

kepala sekolah ibu Tri dan Wali kelas C1 Bapak 

Purnomo Sidi yang diungkapkan kepada peneliti. 

Ibu Tri selaku kepala sekolah menyampaikan 

sebagai berikut: 

”Kendalanya pasti ada, bahkan banyak 

sekali kendala dari awal masuk kelas 

sampai keluar kelas apa lagi waktu 

pembelajaran mas, menganggu temanya, 

mainan sendiri bahkan memberontak, 

kendala dalam pembelajaran di sini salah 

satuya adalah belum tercapainya tujuan 

pembelajaran, guru belum bisa memenuhi 

target dari kurikulum, RPP dan silabus”
46
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Dari pernyataan ibu Tri selaras dengan 

kajian teori yaitu dalam pembelajaran anak autis 

tidak dapat mengikuti pelajaran seperti anak 

normal lainnya, anak autis cenderung suka 

memberontak, bersikap agresif dan meledak-ledak 

dalam merespon yang menurut mereka tidak sesuai 

dengan keinginannya. Selain problematika yang 

disampaikan oleh kepala sekolah, wali kelas C1 

yaitu pak Purnomo Sidi juga mengungkapkan 

problematika dalam pembelajaran bagi anak autis 

sebagai berikut: 

”Problematika dalam mengajar anak autis 

sangat banyak, yang pertama anak autis 

sulit bicara sehingga tidak dapat 

menyebutkan bilangan, yang kedua anak 

autis tidak fokus atau tidak menghiraukan 

apa yang disampaikan guru dan banyak 

bermain, yang ketiga meskipun ada 

kurikulum untuk anak autis ketika 

diterapkan tidak dapat tercapai. Tidak 

adanya kelas khusus untuk siswa autis, 



 

 

kurangnya sarana dan prasarana khusus 

untuk menunjang anak autis seperti alat 

peraga khusus untuk anak autis.”
47

 

Pernyataan bapak Purnomo juga selaras 

dengan teori yaitu anak autis memiliki intonasi 

vokal yang aneh, cenderung sedikit bicara atau 

tidak mau berbicara sama sekali. Karena itu dalam 

pembelajaran siswa autis sulit dalam berbicara dan 

menanggapi guru. Siswa autis juga tidak dapat 

berkonsentrasi sehingga pembelajaran tidak dapat 

berjalan. Pernyatan dari pak Purnomo Sidi dan 

didukung dengan observasi yang dilakukan oleh 

peneliti di kelas C1 untuk melakukan penelitian: 

Peneliti pada tanggal 4 Februari 2019 

Pukul 08.00-10.00 melakukan observasi di kelas 

C1 ketika pembelajaran matematika berlangsung, 
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setelah guru menjelaskan beberapa menit kepada 

siswa-siswinya, siswi autis listi menunjukkan sikap 

sulit berkonsentrasinya dengan hanya memindah-

mindah tas, farruq menunjukkan sikap menganggu 

teman sekelasnya saat pembelajaran berlangsung 

dan naila hanya diam saya bermain sendiri lalau 

tidak ada suara yang terlontar dari mulut naila 

walau di tanya oleh bapak purnomo sidi selaku 

guru kelas C1 dan naila menunjukkan sikap 

melukai dirinya dengan memukul-mukulkan 

tangan ke kepalanya sendiri. Guru kelas berupaya 

menuntun dan membujuk siswa autis tersebut agar 

duduk dan mendengarkan pelajaran yang 

disampaikan. Kemudian setelah  penjelasan siswa 

autis diberikan soal untuk dikerjakan, tetapi siswa 

autis tersebut hanya diam  dan tidak memberikan 

respon terhadap perintah gurunya sehingga guru 



 

 

kelas mengajari satu-persatu siswa autis dalam 

mengerjakan soal supaya siswa tersebut dapat 

mengikuti dan berkonsentrasi terhadap pelajaran. 

Karena jika guru tidak mau menuntun siswa autis 

tersebut misalkan dalam menebali huruf, anak autis 

di kelas C1 belum mampu dalam melakukannya 

sendiri.
48

 

 

Gambar 4.4  anak autis hanya bermain tas pada 

saat pembelajaran. 

Dari observasi yang peneliti lakukan di 

kelas C1 dimana siswa autis kurang mampu 

memahami pelajaran matematika, hal tersebut juga 
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dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang 

ada di sekolah tersebut. Kurangnya sarana dan 

prasarana misalnya tidak adanya guru pendamping 

dalam kelas, tidak adanya alat peraga atau media 

pembelajaran yang dapat membantu tercapainya 

proses pembelajaran matematika serta  dapat 

membantu siswa dalam mengerti dan memahami 

pelajaran terutama pelajaran matematika, serta 

menjadikan siswa tidak bosan dalam pembelajaran 

matematika. Peneliti juga mendapatkan hasil 

dokumentasi dari kelas C1. 

 



 

 

Gambar 4.5 Siswa autis Listi maju kedepan untuk 

mengerjakan soal matematika 

Gambar diatas menunjukan anak autis Listy 

tidak bisa mengerjakan soal di papan tulis. 

Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti, sikap 

siswa autis setelah di jelaskan materi pembelajaran 

matematika kemudian diminta untuk mengulangi 

kembali apa yang diajarkan guru siswa autis tidak 

bisa. Hal tersebut dikaren akan ketika guru 

menjelaskan materi matematika siswa autis tidak 

fokus terhadap pembelajaran dan cenderung 

bermain sendiri atau mengganggu temannya. Hal 

tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh wali 

kelas bapak Purnomo, sebagai berikut: 

”siswa autis itu memang sulit dalam 

konsentrasi mas jadi wajar tidak bisa 



 

 

mengerjakan, bahkan menghitung satu 

sampai lima pun sulit bagi mereka”
49

 

 

Pernyataan wali kelas juga didukung oleh 

pernyataan ibu Suyatmi dan ibu Irawan wali murid 

dari anak autis ketika diwawancari sebagai berikut: 

”Farruq kalau di rumah itu belajarnya 

ketika bermain saja sedikit-sedikit bisa kalu 

berhitung ketika mengenal angka satu itu 

pelan-pelan bisa tapi sesudahnya itu lupa 

lagi”
50

 

 

Pernyataan wali kelas juga didukung oleh 

pernyataan ibu Irawan wali murid dari anak autis 

Berat ketika diwawancari sebagai berikut: 
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”Secara bermain saja, karena kalau dipaksa 

belajar kalau tidak mamapu naila itu kejang 

mas”
51

 

 

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi 

dan observasi dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

problematika yang dihadapi guru dalam pelajaran 

matematika bagi siswa autis yang pertama adalah 

problematika ketidak ketercapaian tujuan 

pembelajaran. Kedua adalah salah satu siswa autis 

sulit berbicara. Ketiga siswa tidak fokus 

(konsentrasi) dalam pembelajaran. Keempat adalah 

minimnya sarana dan prasarana penunjuang 

pembelajaran matematika di SLBN Badegan 

Ponorogo. Kelima problematika materi 

pembelajaran 

 

                                                 
51

 Irawan, Hasil Wawancara, Ponorogo, selasa 23 April 2019 

pukul 08.00 wib 



 

 

3. Strategi guru dalam mengatasi problematika 

pembelajaran matematika bagi anak autis di 

SLBN Badegan Ponorogo 

Permasalahan-permasalahan yang disebutkan 

di atas memerlukan strategi yang dapat membantu 

guru kelas dan pihak sekolah dalam mengatasi 

problematika yang timbul di SLBN Badegan 

Ponorogo khususnya kelas C1. 

Pemecahan masalah didasarkan pada 

kualitas dalam meningkatkan proses pendidikan 

dan pengalaman peserta didik khususnya anak 

autis dalam belajar matematika. Dengan menyusun 

strategi dalam pembelajaran matematika dapat 

membantu guru dalam mengajar siswa autis 

dengan berbagai problematikanya, serta dapat 

membantu siswa autis dalam proses belajarnya.  



 

 

Berikut ini adalah strategi guru dalam 

mengatasi problematika ketika mengajar 

matematika kepada siswa autis, strategi yang 

pertama dalam mengatasi problematika tidak 

tercapainya tujuan pembelajaran seperti yang di 

ungkapkan bapak Purnomo Sidi sebagai berikut: 

”Strategi guru dalam mengatasi ketidak 

tercapainya tujuan pembelajaran dalam 

kurikulum, guru dalam satu semester 

melakukan rapat koordinasi dalam 

memodifikasi RPP agar dalam tujuan 

pembelajaran yang diinginkan tetap 

tercapai”.
52

 

 

Hal tersebut adalah upaya guru dalam 

mengatasi ketidak tercapainya tujuan pembelajaran 

maka dari itu guru selalu melakukan kordinasi 

dengan kepala sekolah dan guru lainnya untuk 

menyusun memodifikasi RPP, agar tujuan 
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pembelajaran yang diinginkan tercapai. Jika tujuan 

pembelajaran belum tercapai guru terus menerus 

berinovasi untuk mencapai tujuan pembelajaran 

tersebut. 

Strategi yang kedua adalah untuk 

mengatasi problematika anak autis yang sulit 

berbicara seperti yang ditemukan oleh peneliti 

sebagai berikut: Dalam mengatasi anak yang 

kurang dapat berbicara bapak Purnomo sidi 

menggunakan bahasa isyarat dengan anak tersebut 

agar bisa berkomunikasi misalnya ketika menyebut 

angka satu beliau juga mengacungkan jari tangan 

satu agar dapat berinteraksi dengan anak yang sulit 

berbicara tersebut seperti naila yang mengidap 

autis berat. 

Strategi yang ke tiga adalah untuk 

mengatasi problematika dari siswa yaitu 



 

 

problematika konsentrasi. Problematika 

konsentrasi merupakan problematika utama bagi 

siswa autis yang memang sulit berkonsentrasi 

merupakan ciri-ciri utama anak dengan gangguan 

autisme. Sehingga peneliti melakukan wawancara 

dengan Bapak Purnomo Sidi selaku wali kelas C1 

untuk mendapatkan jawaban dari problematika 

konsentrasi siswa autis, sebagai berikut: 

”Strategi guru dalam mengatasi problematika 

konsentrasi dalam kelas, biasanya siswa autis 

sangat sulit sekali dalam konsentarasi dalam 

pembelajaran, solusinya dengan 

menggunakan program fasilitas belajar 

seperti menata bangku sedemikian rupa agar 

anak autis dalam belajar matematika tidak 

jenuh,  kemudian menggunakan media yang 

sudah di modifikasi oleh guru agar bisa 

membantu pembelajaran matematika lebih 

menarik dan sekiranya kalau anak sudah 

bosan dalam belajar matematika guru 



 

 

mengajak siswa autis menyanyi agar siswa 

menjadi semangat lagi dalam belajar”.
53

 

 

Seperti yang diungkapkan pak Purnomo 

Sidi dalam wawancara di atas, strategi guru dalam 

meningkatkan konsentrasi siswa yang pertama 

adalah dengan memodifikasi media yang 

digunakan dalam pembelajaran matematika. 

Contoh modifikasi media untuk pembelajaran 

matematika dengan menggunakan bolpoin atau 

pensil untuk melatih siswa autis dalam materi 

berhitung. Dengan media tersebut yang merupakan 

benda nyata, siswa autis akan lebih mudah dalam 

memahami materi dan siswa autis juga dapat 

mempraktekannya langsung. 

Dalam meningkatkan konsentrasi siswa 

autis cara yang kedua adalah dengan mengajak 
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siswa autis bernyanyi. Biasanya setiap 

pembelajaran berjalan sekitar 25 menit siswa 

sudah mulai jenuh, sehingga guru wali kelas 

mengajak siswa-siswanya bernyanyi untuk 

meningkatkan semangat siswa autis. Lagu yang 

diberikan adalah lagu-lagu yang pendek dan lagu 

yang dapat membangun semangat siswa. 

Selain strategi diatas seperti yang 

diungkapkan oleh Pak Purnomo Sidi, dalam 

meningkatkan konsentrasi siswa autis dapat juga 

melakukan sebuah permainan dengan 

menggunakan materi pelajaran matematika seperti 

permainan mengumpulkan angka yang dilakukan 

secara individu maupun berkelompok, permainan 

ganjil-genap, permainan satu-dua-tiga, atau 

permainan-permainan lainnya yang melibatkan 

pelajaran matematika sehingga selain siswa 



 

 

menjadi gembira dan tidak bosan mereka juga 

dapat bermain sekaligus belajar.
54

 

Salah satu permainannya yaitu satu, dua, 

tiga yang diterapkan ketika mengajar matematika, 

akan tetapi guru juga memodifikasi permainan 

tersebut dan disesuaikan dengan kemampuan siswa 

autis dalam menangkap perintah. Keterangan 

untuk melakukan permainan tersebut seperti yang 

dijelaskan oleh wali kelas dalam wawancara, 

sebagai berikut: 

”permainan yang saya gunakan untuk 

pembelajaran matematika itu permainan 

satu, dua, tiga mas. Permainan ini sifatnya 

perindividu atau tidak berkelompok, dan 

seluruh siswa mengikuti permainan ini. 

Permainan ini bertujuan untuk 

meningkatkan refleks dan konsentrasi bagi 

siswa khususnya anak autis. Kalau untuk 

waktu permainannya menyesuaikan kondisi 

para siswa. 
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Keempat adalah strategi guru dalam 

mengatasi minimnya sarana dan prasarana 

khususnya alat peraga  dan guru pendamping di 

SLBN Badegan Ponorogo seperti yang di 

ungkapkan bapak Purnomo Sidi selaku wali kelas 

C1 ketika di wawancarai peneliti:  

”Dengan minimnya media di sekolah ini 

mas kalau mau menggunakan media 

biasanya menggunakan seadanya yang ada 

di sekolah, misalnya dalam berhitung guru 

menggunakan media atau alat bantu peraga 

untuk dijadikan sebagai media dan objek 

dalam membantu berhitung. Kalau tentang 

guru pendamping guru kelas  melakukan 

pendekatan individu agar bisa 

mengarahkan peserta didik, yang memang 

melelahkan mas tapi bagaimana lagi itu 

sudah tugas kami disini guru kelas 

sekaligus guru pendamping”.
55

 

 

Ibu Tri  selaku kepala sekolah SLBN Badegan 

Ponorogo juga mengatakan sebagai berikut:  
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”Dengan minimnya sarana dan prasarana 

yang ada di SLBN Badegan Ponorogo ini, 

alat bantu atau media yang dibutuhkan 

belum ada, sebisa mungkin guru mensiasati 

untuk mengganti kebutuhan tersebut agar 

pelajaran terus berjalan dan nanti 

diusahakan untuk mengadakan di sekolah 

lewat anggaran dana dari pemerintah. 

Kalau mengenai guru pendamping itu 

sudah di siasati guru kelas masing-masing 

agar berjalan dengan baik tanpa guru 

pendamping, karena sedikitnya jumlah 

siswa masih bisa di tangani guru kelas 

tanpa guru pendamping mas”.
56

 

 

Dalam melakukan pendekatan individu 

perencanaan bapak purnomo sidi sebagai berikut:  

”Perencanaan melakukan pendekatan 

individu ya seperti kaya poin-poin dalam 

RPP itu mas, Perumusan tujuan, 

kompetensi serta standar perilaku, alat 

penilaian hasil, penjabaran materi ke 

bentuk paling sederhana, dan 

mengembangkan prosedur koneksi umpan 

balik”. 
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Strategi yang kelima adalah untuk 

mengatasi problematika materi pelajaran, yang 

sulit diterima oleh siswa autis, sehingga peneliti 

melakukan observasi dan mendapatkan jawaban 

yang diungkapkan oleh Kepala sekolah yaitu: 

”Strategi guru dalam mengatasi 

problematika materi dalam sekolah ini 

yaitu guru menyederhanakan materi yang 

terdapat di buku siswa anak autis kemudian 

ditulis ulang di papan tulis atau buku tugas 

siswa dengan bahasanya sendiri dan 

kekuatan pemahaman siswa sehingga para 

siswa mudah mempelajari materi 

pelajaran”.
57

 

 

 

Gambar 4.6 contoh penyerdehanaan materi oleh 

wali kelas bagi siswa autis. 

                                                 
57

 Tri Agus S, Hasil Wawancara, Ponorogo, selasa 23 April 

2019 pukul 09.00 wib 



 

 

Maksud dari gambar tersebut adalah 

mengurutkan bilangan 1-5 dan siswa harus 

menjawab sesuai dengan bilangan yang ditulis 

sebelumnya. Tujuan diberikannya lingkaran adalah 

agar anak autis lebih tertarik dalam mengerjakan 

materi matematika dan mudah melihat objek yang 

akan dikerjakan, serta agar tulisan anak menjadi 

rapi, meski terkadang dalam menulis anak autis 

kebalik ataupun tidak sempurna apa yang ditulis 

tersebut.  

Dari pernyataan kepala sekolah dan wali 

kelas tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa 

materi-materi bagi siswa autis harus sangat 

disederhanakan sesuai dengan kemampuan siswa-

siswa autis dan disajikan semenarik mungkin agar 

anak tertarik untuk mengerjakan soal tersebut. 

karena siswa autis sangat sulit dalam memahami 



 

 

materi pelajaran matematika bahkan ketika 

pelajaran yang akan disampaikan sudah 

disederhanakan sedemikian rupa kalu tidak di 

dukung dalam penyajian materi yang menarik 

siswa kurang tertarik. 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, 

dan dokumentasi dapat diperoleh kesimpulan 

pertama strategi guru dalam mengatasi 

problematika tidak tercapainya tujuan 

pembelajaran dengan guru dalam satu semester 

melakukan rapat koordinasi dalam memodifikasi 

RPP agar dalam tujuan pembelajaran yang 

diinginkan tetap tercapai. Tujuan memodifikasi 

RPP adalah menyesuaikan kemampuan siswa 

berkebutuhan khusus utamanya siswa autis 

sehingga dapat menerima  dan memahami apa 

yang disampaikan oleh guru nantinya. Karena jika 



 

 

RPP disesuaikan dengan aslinya maka siswa autis 

tidak akan mampu memenuhi tujuan pembelajaran 

utamanya pembelajaran matematika yang terbilang 

sulit bagi siswa normal apalagi siswa autis. Kedua 

starategi guru dalam mengatasi problematika siswa 

autis yang tidak dapat bicara  bapak purnomo sidi 

menggunakan bahasa isyarat dengan anak tersebut 

agar bisa berkomunikasi misalnya ketika menyebut 

angka satu beliau juga mengacungkan jari tangan 

satu. Dengan demikian akan sangat membantu 

siswa autis untuk mengikuti pembelajaran 

matematika. 

Ketiga starategi guru dalam mengatasi 

problematika dari siswa yaitu problematika 

konsentrasi terhadap pembelajaran matematika di 

dalam kelas, siswa autis sangat sulit sekali dalam 

konsentarasi dalam pembelajaran, solusinya 



 

 

dengan menggunakan program fasilitas belajar 

seperti menata bangku sedemikian rupa agar anak 

autis dalam belajar matematika tidak jenuh 

menyusun kelompok untuk membantu siswa autis 

dalam bersosialisai dengan teman-teman 

sekelasnya. Selain menggunakan fasilitas belajar 

guru juga menggunakan media yang sudah di 

modifikasi agar bisa membantu pembelajaran 

matematika bagi siswa autis agar  lebih menarik 

dan sekiranya kalau anak sudah bosan dalam 

belajar matematika guru dapat mengajak siswa 

autis menyanyi agar siswa menjadi semangat lagi 

dalam belajar, Selain itu guru dapat memberikan 

sebuah permainan dengan menggunakan materi 

pelajaran matematika. Keempat starategi guru 

dalam mengatasi problematika sarana dan 

prasarana dengan menggunakan media seadanya 



 

 

yang ada di sekolah, misalnya dalam berhitung 

guru menggunakan media atau alat perga untuk 

dijadikan sebagai objek. Kalau tentang guru 

pendamping guru kelas  melakukan pendekatan 

individu agar bisa mengarahkan peserta didik.  

Kelima strategi guru dalam mengatasi 

problematika materi yaitu dengan guru 

menyederhanakan materi yang terdapat di buku 

siswa anak autis, kemudian guru menulis ulang di 

papan tulis dan buku tugas siswa dengan 

mengukur kekuatan pemahaman siswa autis. 

Dalam meringkas guru juga menggunakan bahasa 

yang mudah dimengerti siswa-siswa autis, guru 

menggunakan bahasa yang familiar bagi siswa 

autis karena jika  menggunakan bahasa yang sulit 

dimengerti siswa autis materi pelajaran akan lebih 

sulit diterima dan dimengerti. Dengan meringkas 



 

 

materi yang terdapat di dalam buku, para siswa 

akan lebih terbantu dan memudahkan siswa autis 

dalam mengerti, memahami, serta mengingat 

materi yang telah disampaikan oleh guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

1. Proses pembelajaran matematika bagi anak Autis 

di SLBN Badegan Ponorogo 

 Penelitian yang telah dilakukan di SLBN 

Badegan Ponorogo terutama dikelas C1 mengenai 

proses pembelajaran matematika bagi anak autis 

adalah sebagai berikut: pembelajaran matematika bagi 

anak autis yang diajarkan oleh guru atau wali kelas 

adalah dasar-dasar matematika seperti mengenal dan 

menghafal angka serta dalam proses pembelajarannya 

anak autis dibimbing sesuai dengan kemampuan yang 

dimilikinya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah 

diungkapkan Ruseffendi sebagai berikut: 

Ruseffendi mengemukakan bahwa siswa dapat 

belajar menghafal yang sudah diperolehnya, dan 

152 

 



 

 

dikaitakan dengan keadaan lain sehingga apa yang ia 

pelajari akan lebih dimengerti.
58

 

Anak berkebutuhan khusus di kelas tersebut 

terdiri dari tiga siswa autis meliputi autis ringan dan 

autis berat, untuk siswa autis ringan meliputi Listi dan 

Farruq sedangkan untuk autis berat yaitu Naila. Seperti 

yang disampaikan oleh Bapak Purnomo Sidi bahwa di 

kelas C1 terdapat enam anak berkebutuhan khusus. 

Tetapi anak yang tergolong kedalam siswa autis ada 

tiga siswa yaitu naila, farruq, dan lista. Siswa naila 

tergolong dalam autis berat sedangkan lista dan farruq 

tergolong dalam autis ringan.
59

  

Pernyataan tersebut sesuai dengan UUSPN 

Pasal 8:2 bahwa mereka diakui sebagai anak yang 

memerlukan perhatian khusus dan memerlukan 
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pelayanan khusus dikatagorikan sebagai anak 

problematika belajar.
60

 

Guru melakukan berbagai upaya dalam proses 

pembelajaran matematika untuk menciptkan 

pembelajaran yang kondusif. Salah satu upaya guru 

adalah dengan menyiapkan materi yang telah 

disesuaikan dengan kurikulum, menyiapkan silabus 

serta harus mempunyai RPP. Guru juga 

menyederhanakan terlebih dahulu materi dari buku 

siswa untuk kemudian ditulis di papan tulis. Hal 

tersebut dilakukan untuk membantu siswa autis agar 

lebih mudah memahami materi matematika yang 

disampaikan. Akan tetapi bagi anak autis bahkan satu 

RPP pun tidak dapat tercapai meskipun materi yang 

disampaikan telah diulang berkali-kali. Sehingga 

dalam menyampaikan materi matematika guru 
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menggunakan model pembelajaran, yang bertujuan 

membantu siswa autis dalam belajar matematika. 

Salah satu metode pembelajaran yang digunakan 

dalam mengajar matematika bagi anak autis di SLBN 

Badegan Ponorogo khususnya kelas C1 yaitu metode 

pendekatan individu dan belajar sambil bermain. 

Penggunaan metode pendekatan di atas sesuai dengan 

buku Saiful Bahri tentang memilih sistem pendekatan 

belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan 

hidup masyarakat, serta menetapkan prosedur, metode 

dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling 

tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan 

oleh guru dalam mengajar. 

Metode pembelajaran yang pertama yaitu 

pendekatan individu, metode ini memiliki keuntungan 

yang banyak diantaranya adalah dapat mengurangi 

hambatan terhadap siswa yang tergolong lamban 



 

 

belajar, memungkinkan siswa yang belajarnya lamban 

dapat memberanikan diri untuk maju menurut 

kemampuanya, perhatian siswa lebih terarah, memberi 

peluang bagi siswa lebih maju secara optimal dalam 

pembelajaran matematika, hubungan antara guru dan 

siswa menjadi lebih dekat. Pernyatann tersebut sesuai 

dengan pendapat Joan McKenna, tentang penggunaan 

pendekatan yang konsisten saat mengajar anak autis. 
61

 

Tetapi pendekatan individu juga memiliki 

banyak kelemahan seperti, pembelajaran memakan 

waktu yang banyak, guru mengalami berbagai 

hambatan dalam pendekatan ini karena guru harus 

berwawasan luas, harus kreatif, dan guru harus 

memiliki berbagai sumber yang berfariasi dalam 

mengajar. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Oemar 

Hamlik tentang kemampuan dasar yang harus dikuasai 
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oleh guru salah satunya adalah menguasai landasan-

landasan kependidikan dengan pengalaman belajar.
62

 

Metode pembelajaran yang kedua yaitu metode 

bermain sambil belajar, metode ini merupakan upaya 

guru dalam membuat pembelajaran agar kondusif dan 

membuat siswa autis tertarik terhadap materi 

pelajaran. Metode tersebut adalah dengan 

menggunakan berbagai permainan yang melibatkan 

materi pelajaran matematika seperti permainan satu, 

dua, tiga agar siswa tidak jenuh dalam pembelajaran. 

Dalam memberikan petunjuk permainan dilakukan 

secara berulang-ulang oleh guru karena siswa autis 

sulit menerima perintah. Dengan metode bermain 

sambil belajar dapat mengajari siswa menghargai guru 

yang memberi perintah serta melatih siswa autis untuk 

lebih berani. Permainan tersebut bermanfaat untuk 
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menghangatkan suasana kelas, juga dapat melatih anak 

autis untuk lebih berkonsentrasi pada setiap kata dari 

guru.  

Setelah proses pembelajaran selesai guru dapat 

mengetahui hasil belajar siswa autis dengan 

menggunakan evaluasi pembelajaran. Kegiatan 

evaluasi ini bertujuan untuk melihat ketuntasan belajar 

siswa, apakah hasil belajar siswa tuntas atau belum 

tuntas. Jika dalam belajar siswa autis belum tuntas, 

guru memberikan tugas tambahan yang dapat 

diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, jika 

ketuntasan belajar sudah terpenuhi guru dapat 

mencatat dalam daftar kegiatan siswa untuk 

mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi. 

Dan jika siswa telah tuntas dalam satu materi dapat 

dilanjutkan untuk materi-materi selanjutnya. Saiful 

Bahri dalam bukunya yang berjudul strategi belajar 



 

 

mengajar bahwa dengan menetapkan batasan minimal 

standar keberhasilan belajar dapat dijadikan pedoman 

oleh guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran.
63

 

Dari hasil Proses pembelajaran diatas peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa anak autis di bimbing 

sesuai kemampuan yang dimiliki. Guru dalam 

mengajar menggunakan materi yang sudah 

disederhanakan, dan didukung dengan menggunakan 

metode pendekatan individu dan bermain sambil 

belajar, kemudian dalam mengetahui tingkat 

keberhasilan belajar siswa guru menggunakan evaluasi 

pembelajaran. 
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2. Problematika yang di hadapi guru ketika mengajar 

matematika bagi anak Autis di SLBN Badegan 

Ponorogo 

Pembelajaran di sekolah umum maupun 

sekolah luar biasa pada dasarnya pasti mengalami 

kesulitan atau problematika yang ditemukan baik dari 

siswa, guru atau yang lainya. Guru atau pihak sekolah 

harus mengetahui adanya problematika atau masalah 

sekecil apapun yang menyangkut pembelajaran 

khususnya matematika bagi anak autis, sehingga guru 

atau pihak sekolah dapat menyusun strategi 

pembelajaran dalam memecahkan masalah supaya 

pembelajaran dapat berjalan dan siswa dapat 

memenuhi tujuan pembelajaran. 

Problematika yang dihadapi guru dalam 

mengajar matematika bagi anak autis di SLBN 

Badegan Ponorogo yang pertama adalah problematika 



 

 

ketidak ketercapaian tujuan pembelajaran. Guru belum 

bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ada pada 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada 

dalam kurikulum dan rencana pembelajaran pada 

pembelajaran setiap harinya. 

Problematika yang kedua dari siswa yaitu salah 

satu siswa autis sulit berbicara. Akibat dari 

problematika ini siswa tidak bisa berkomunikasi, 

siswa sulit berinteraksi dan tidak bisa menyebutkan 

bilangan matematika. hal tersebut sesuai buku 

Cristoper Sunu yang berjudul panduan pemecahan 

masalah autisme unlocking autism menyatakan bahwa 

perilaku autistik yang jarang memulai komunikasi, 

bicara sedikit atau verbal dan tidak mengerti arti 

kata.
64
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Problematika yang ketiga siswa tidak dapat 

fokus (konsentrasi) dalam proses pembelajaran. 

Kendala konsentrasi dihadapi guru ketika guru sedang 

mengajar dikelas, siswa autis belum bisa memusatkan 

perhatianya kepada guru dan materi pembelajaran 

ketika pembelajaran matematika berlangsung didalam 

kelas. Keempat adalah minimnya sarana dan prasarana 

penunjuang pembelajaran matematika di SLBN 

Badegan Ponorogo. Seperti tidak adanya guru 

pendamping khusus untuk anak autis dan kurangnya 

media dan alat bantu dalam pembelajaran. Kelima 

problematika materi pembelajaran. Guru mengalami 

masalah dengan materi yang akan diberikan kepada 

anak autis karena materi matematika terlalu sulit 

diterima dan dipahami oleh siswa autis. 

 

 



 

 

3. Strategi guru dalam mengatasi problematika 

Pembelajaran Matematika bagi anak Autis kelas 

CI di SLBN Badegan Ponorogo 

 Guru merupakan fasilitator dalam suatu 

proses pembelajaran. Guru juga harus memiliki 

kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu 

guru di dalam kelas tidak hanya sebagai penyampai 

materi, akan tetapi guru juga mempunyai tugas sebagai 

pembimbing dan mengontrol para siswa yang akan 

membawa mereka dalam kesuksesan. Guru adalah 

seseorang yang mengarahkan pengalaman dan tingkah 

laku dari seseorang individu sehingga terdapat terjadi 

pendidikan.
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Kemampuan yang dimiliki siswa autis dalam 

belajar matematika, tingkat pencapaian program 

pengajaran tidak sama antara individu satu dengan 
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individu yang lainya, maka dari itu guru dalam 

mengajar matematika bagi anak autis harus 

memperhatikan pemilihan materi dan memodifikasi 

pelajaran. Dari kendala tersebut guru dan pihak 

sekolah harus mempunyai solusi untuk meminimalisir 

problematika yang ada. Meskipun dari setiap 

permasalahan mempunyai pemecahan yang berbeda-

beda tetapi pada dasarnya pemecahan masalah 

berdasarkan pada perbaikan kualitas proses pendidikan 

dan pengalaman peserta didik khususnya siswa autis 

dalam belajar matematika sehingga pembelajaran 

berjalan dengan optimal. 

Strategi pembelajaran matematika bagi anak 

autis di SLBN Badegan Ponorogo dari permasalahan 

yang disebutkan di atas memerlukan strategi yang 

dapat membantu guru kelas dan pihak sekolah dalam 

mengatasi problematika yang timbul di SLBN 



 

 

Badegan Ponorogo khususnya kelas C1. Pemecahan 

masalah didasarkan pada kualitas dalam meningkatkan 

proses pendidikan dan pengalaman peserta didik 

khususnya anak autis dalam belajar matematika. 

Dengan menyusun strategi dalam pembelajaran 

matematika dapat membantu guru dalam mengajar 

siswa autis dengan berbagai problematikanya, serta 

dapat membantu siswa autis dalam proses belajarnya. 

Berikut ini adalah strategi guru dalam mengatasi 

problematika yang muncul ketika mengajar 

matematika siswa autis sebagai berikut: 

Pertama strategi guru dalam mengatasi 

problematika tidak tercapainya tujuan pembelajaran 

adalah dengan guru dalam satu semester melakukan 

rapat koordinasi dalam memodifikasi RPP agar dalam 

tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai. 

Tujuan memodifikasi RPP adalah menyesuaikan 



 

 

kemampuan siswa berkebutuhan khusus utamanya 

siswa autis sehingga dapat menerima  dan memahami 

apa yang disampaikan oleh guru nantinya. Karena jika 

RPP disesuaikan dengan aslinya maka siswa autis 

tidak akan mampu memenuhi tujuan pembelajaran 

utamanya pembelajaran matematika yang terbilang 

sulit bagi siswa normal apalagi siswa autis. 

Kedua strategi guru dalam mengatasi 

problematika siswa autis yang tidak dapat bicara. 

Dalam hal ini guru menyiapkan strategi yang berbeda 

bagi siswa yang tergolong autis ringan dan autis berat. 

Siswa dengan autis ringan masih dapat berkomunikasi 

dengan guru, sedangkan siswa dengan autis berat tidak 

mampu berkomunikasi dengan baik. Bagi siswa yang 

tergolong autis ringan, guru menggunakan strategi 

mengulang-ulang materi pelajaran yang disampaikan. 

Sedangkan dalam mengajar siswa autis berat guru 



 

 

menggunakan bahasa isyarat dengan anak tersebut 

agar bisa berkomunikasi misalnya ketika menyebut 

angka satu beliau juga mengacungkan jari tangan satu, 

dengan tujuan dapat membantu siswa autis berat untuk 

dapat mengikuti pembelajaran matematika. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan  Robert M. Gagne 

tentang pola belajar siswa yang tidak bisa 

berkomunikasi dengan suara bisa berkomunikasi 

dalam  pembelajaran dengan belajar setimulus respon 

dan bahasa isyarat.
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Ketiga starategi guru dalam mengatasi 

problematika dari siswa yaitu problematika 

konsentrasi, siswa autis ringan maupun autis berat 

cenderung sulit dalam konsentrasi terhadap 

pembelajaran. Bagi siswa autis ringan masih dapat 

diarahkan untuk fokus atau konsentrasi terhadap 
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pembelajaran yang berlangsung, sedangkan siswa autis 

berat tidak mampu untuk berkonsentrasi terhadap 

pembelajaran yang berlangsung. Solusi dari 

permasalahan ini adalah dengan menggunakan 

program fasilitas belajar seperti menata bangku 

sedemikian rupa agar anak autis dalam belajar 

matematika tidak jenuh, serta menyusun kelompok 

untuk membantu siswa autis dalam bersosialisai 

dengan teman-teman sekelasnya.  Akan tetapi solusi 

tersebut tidak dapat digunakan bagi siswa autis berat, 

sehingga bagi siswa autis berat guru harus 

menggunakan media yang sudah di modifikasi sesuai 

dengan karakteristik siswa autis terutama autis berat 

agar dapat membantu dalam pembelajaran 

matematika. Selain itu jika siswa sudah bosan dalam 

belajar matematika guru dapat mengajak siswa autis 

menyanyi agar siswa menjadi semangat lagi dalam 



 

 

belajar. Selain itu guru dapat memberikan sebuah 

permainan dengan menggunakan materi pelajaran 

matematika seperti game mengumpulkan angka yang 

dilakukan secara berkelompok, game ganjil-genap, 

game satu-dua-tiga, atau game-game lainnya yang 

melibatkan pelajaran matematika sehingga selain 

siswa menjadi gembira dan tidak bosan mereka juga 

dapat sekaligus belajar.  

Keempat starategi guru dalam mengatasi 

problematika sarana dan prasarana dengan 

menggunakan media seadanya yang ada di sekolah, 

misalnya dalam berhitung guru menggunakan media 

atau alat perga batu untuk dijadikan sebagai objek. 

Tentang guru pendamping guru kelas melakukan 

pendekatan individu dalam pembelajaran agar bisa 

mengarahkan peserta didik sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki setiap siswa autis. Hal tersebut sesuai 



 

 

dengan buku Saiful Bahri yang berjudul strategi 

belajar mengajar bahwa dalam proses kehadiran media 

mempunyai arti yang cukup penting, karena bahan 

yang di sampaikan dapat dibantu dengan media 

sebagai perantara belajar mengajar.
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Kelima strategi guru dalam mengatasi 

problematika materi yaitu dengan guru 

menyederhanakan materi yang terdapat di buku siswa 

anak autis, kemudian guru menulis ulang di papan tulis 

dan buku tugas siswa dengan mengukur kekuatan 

pemahaman siswa autis. Dalam meringkas guru juga 

menggunakan bahasa yang mudah dimengerti siswa 

autis, guru menggunakan bahasa yang familiar bagi 

siswa autis karena jika  menggunakan bahasa yang 

sulit dimengerti siswa materi pelajaran akan lebih sulit 

diterima dan dimengerti. Dengan menyederhanakan 
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materi yang terdapat di dalam buku, para siswa akan 

lebih terbantu dan memudahkan siswa autis dalam 

mengerti, memahami, serta mengingat materi yang 

telah disampaikan oleh guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB VI  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dan pemaparan data diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Proses pembelajaran matematika bagi anak autis di 

SLBN Badegan Ponorogo yaitu anak autis di 

bimbing sesuai kemampuan yang dimiliki. Guru 

dalam mengajar menggunakan materi yang sudah 

disederhanakan, dan didukung dengan menggunakan 

metode bermain sambil belajar dan pendekatan 

individu, kemudian guru dalam mengetahui tingkat 

keberhasilan belajar siswa dengan menggunakan 

evaluasi pembelajaran. 

2. Problematika yang dihadapi oleh guru dalam 

mengajarkan matematika bagi anak autis di SLBN 

Badegan Ponorogo yaitu yang pertama problematika 
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ketidak ketercapaian tujuan pembelajaran. Kedua 

adalah salah satu siswa autis sulit berbicara. Ketiga 

siswa tidak fokus (konsentrasi) dalam pembelajaran. 

Keempat adalah minimnya sarana dan prasarana 

penunjuang pembelajaran matematika di SLBN 

Badegan Ponorogo. Kelima problematika materi 

pembelajaran 

3. Strategi guru dalam mengatasi problematika 

pembelajaran matematika bagi anak autis di SLBN 

Badegan Ponorogo yaitu yang pertama strategi guru 

dalam mengatasi problematika tidak tercapainya 

tujuan pembelajaran dengan guru dalam satu 

semester melakukan rapat koordinasi dalam 

memodifikasi RPP agar dalam tujuan pembelajaran 

yang diinginkan tetap tercapai. Kedua starategi guru 

dalam mengatasi problematika siswa autis yang tidak 

dapat bicara, guru menggunakan bahasa isyarat 



 

 

dengan anak tersebut agar bisa berkomunikasi. 

Ketiga starategi guru dalam mengatasi problematika 

dari siswa yaitu problematika konsentrasi terhadap 

pembelajaran matematika di dalam kelas, dengan 

menggunakan program fasilitas belajar seperti 

menata bangku sedemikian rupa, menggunakan 

media yang sudah di modifikasi, mengajak siswa 

autis menyanyi, dan memberikan sebuah permainan. 

Keempat starategi guru dalam mengatasi 

problematika sarana dan prasarana dengan 

menggunakan media seadanya yang ada di sekolah, 

lalu tidak adanya guru pendamping guru kelas 

melakukan pendekatan individu agar bisa 

mengarahkan peserta didik sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki setiap siswa autis. Kelima 

setrategi guru dalam mengatasi problematika materi 

yaitu dengan guru menyederhanakan materi yang 



 

 

terdapat di buku siswa anak autis, kemudian guru 

menulis ulang di papan tulis dan buku tugas siswa 

dengan mengukur kekuatan pemahaman siswa autis.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 

telah dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti 

dapat memberikan saran kepada beberapa pihak 

disekolah: 

1. Bagi sekolah 

a. Memberikan alokasi dan menambah media dan 

alat bantu khususnya bagi anak autis 

b. Memberikan guru pendamping untuk anak ABK 

agar anak dalam belajar bisa lebih mudah karena 

di dampingi guru pendamping dan mengurangi 

kesulitan guru kelas dalam mengajar matematika. 

 



 

 

2. Bagi kepala sekolah 

Agar meningkatkan kerjasa dengan sekolah lain, 

tempat terapi dan pesikolog. 

3. Bagi guru kelas 

Sebagi guru kelas harus menambah wawasanya 

terhadap pembelajaran dengan sering kepada guru 

terhadap bagaimana membentuk pembelajaran 

matematika untuk anak autis agar menyenagkan dan 

tidak jenuh pada pembelajaran matematika ketika di 

kelas. 
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Lampiran 1 

Panduan Wawancara Dengan Kepala Sekolah 

Hari/Tanggal  : Selasa, 23 April 2019 

Waktu   : 09.00 WIB 

Lokasi   : Ruang Kepala Sekolah 

A. Identitas Informan 

Nama   : Tri Agus.S. S.Pd 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Usia   : 40 Tahun 

 

B. Pedoman Wawancara kepada Kepala Sekolah SLBN 

Badegan Ponorogo 

1. Bagaimana sejarah berdirinya SLBN Badegan 

Ponorogo ? 

2. Apa visi dan misi SLBN Badegan Ponorogo ? 

3. Bagaimana latar belakang guru di SLBN Badegan 

Ponorogo, dan ada berapa guru di sekolah ini ? 

4. Bagaimana sistem pembagian kelas di SLBN 

Badegan Ponorogo ? 



 

 

5. Apa saja sarana dan prasarana yang ada di SLBN 

Badegan Ponorogo ? 

6. Apakah sarana dan prasarana di sekolah ini telah 

membantu anak ABK dalam pembelajaran ? 

7. Upaya apa yang ibu lakukan untuk meningkatkan 

kompetensi guru di SLBN Badegan Ponorogo? 

8. Menurut pengamatan ibu, bagaimana kualitas guru 

di SLBN Badegan Ponorogo ini, dan bagaimana 

usaha ibu untuk meningkatkan pemahaman guru 

terhadap materi, metode dan strategi pembelajaran 

agar terciptanya pembelajaran yang efektif? 

9. Bagaimana langkah ibu  dalam meningkatkan 

kompetensi kepemimpinan bapak ibu guru agar 

mampu mempengaruhi peserta didik supaya aktif 

dan kreatif dalam pembelajaran ? 



 

 

10. Menurut ibu, apa saja yang menjadi problem guru 

ketika mengajar di kelas khususnya mengajar anak 

autis belajar matematika? 

11. Sejauh apa peran guru dalam membantu 

mengembangkan bakat dan minat siswa di SLBN 

Badegan Ponorogo ? 

12. Prestasi apa saja yang sudah diperoleh anak autis di 

sekolah ini ? 

13. Kerjasama apa yang telah dilakukan sekolah dengan 

lembaga lain dalam mengembangkan SLBN 

Badegan Ponorogo ? 

14. Apa hasil dari kerjasama yang dilakukan tersebut ? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2 

 

Panduan Wawancara Dengan Guru Kelas 

Hari/Tanggal  : Selasa, 23 April 2019 

Waktu   : 10.00 

Lokasi   : Ruang Kelas C1 

A. Identitas Informan: 

Nama    : Purnomo Sidi S.Pd 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Usia    : 53 Tahun 

Tempat Tangggal Lahir : Ponorogo, 15 April 1966 

 

B. Pedoman wawancara kepada Guru Kelas di SLBN 

Badegan Ponorogo: 

1. Ada berapa siswa autis di kelas ini? 

2. Bagaimana cara anda dalam menghadapi anak autis? 

3. Bagaimana tipe belajar matematika anak autis ? 

4. Bagaimana cara anda dalam menyiapkan materi 

matematika kepada anak agar dalam pembelajaran 

matematika mudah di serap ? 



 

 

5. Problem apa saja yang anda hadapi ketika 

mengajarkan matematika bagi anak autis ? 

6. Bagaimana strategi anda dalam mengatasi 

problematika pembelajaran matematika bagi anak 

autis? 

7. Apa saja keutungan dan kelemahan dalam 

menggunakan pendekatan individu? 

8. Apa dampak penerapan pendekatan individu kepada 

anak autis? 

9. Apa saja masalah yang timbul ketika anda menyusun 

strategi pembelajaran? 

10. Usaha-usaha apa yang anda lakukan untuk menggali 

serta meningkatkan minat dan bakat anak autis? 

11. Selama anda mengajar di SLBN Badegan Ponorogo 

apakah sudah menemui anak autis yang berprestasi? 

12. Bagaimana hubungan anda dengan wali murid 

khususnya anak autis? 

 



 

 

Lampiran 3 

Panduan Wawancara Dengan Wali Murid Anak Autis 

Hari/Tanggal  : Selasa, 23 April 2019 

Waktu   : 10.00 

Lokasi   : Ruang Kelas C1 

A. Identitas Informan: 

Nama    : Suyatmi 

Jenis Kelamin   : Perembuan  

Usia    : 41 

Tempat Tanggal Lahir  : Wonogiri 

 

B. Pedoman wawancara kepada Guru Kelas di SLBN 

Badegan Ponorogo: 

1. Apa alasan anda menyekolahkan anak anda di SLBN 

Badegan Ponorogo? 

2. Bagaimana perilaku anak anda ketika di rumah bu ? 

3. Bagimana ketika anak anda belajar di rumah 

khususnya belajar matematika ? 



 

 

4. Bagaimana strategi ibu dalam mengajarkan 

matematika di rumah kepada anak? 

5. Bagaimana perkembangan anak anda setelah 

bersekolah di SLBN Badegan Ponorogo? 

6. Bagaimana hubungan anda dengan  guru di SLBN 

Badegan Ponorogo ? 

7. Apa prestasi yang anak anda dapatkan setelah 

bersekolah di SLBN Badegan Ponorogo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4 

Panduan Wawancara Dengan Wali Murid Anak Autis 

Hari/Tanggal  : Selasa, 23 April 2019 

Waktu   : 10.00 

Lokasi   : Ruang Kelas C1 

A. Identitas Informan: 

Nama    : Ibu Irwan 

Jenis Kelamin   : Perempuan  

Usia    : 38 

Tempat Tanggal Lahir  : Ponorogo 

 

B. Pedoman wawancara kepada Guru Kelas di SLBN 

Badegan Ponorogo: 

8. Apa alasan anda menyekolahkan anak anda di SLBN 

Badegan Ponorogo? 

9. Bagaimana perilaku anak anda ketika di rumah bu ? 

10. Bagimana ketika anak anda belajar di rumah 

khususnya belajar matematika ? 



 

 

11. Bagaimana strategi ibu dalam mengajarkan 

matematika di rumah kepada anak? 

12. Bagaimana perkembangan anak anda setelah 

bersekolah di SLBN Badegan Ponorogo? 

13. Bagaimana hubungan anda dengan  guru di SLBN 

Badegan Ponorogo ? 

14. Apa prestasi yang anak anda dapatkan setelah 

bersekolah di SLBN Badegan Ponorogo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 5 

Transkip Wawancara Dengan Kepala Sekolah 

Hari/Tanggal  : Selasa, 23 April 2019 

Waktu   : 09.00 WIB 

Lokasi   : Ruang Kepala Sekolah 

A. Identitas Informan 

Nama  : Tri Agus.S. S.Pd 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Usia   : 40 Tahun 

 

B. Pedoman Wawancara kepada Kepala Sekolah SLBN 

Badegan Ponorogo 

Peneliti : Bagaimana sejarah berdirinya SLBN 

Badegan Ponorogo ? 

Narasumber : Sejarah SLBN Badegan Ponorogo 

sekolah ini pada awalnya didirikan 

dengan alasan untuk menjembatani 

anak berkebutuhan khusus supaya 

mendapatkan pendidikan seperti 

anak normal, karena di kecamatan 

Badegan  terdapat anak-anak yang 

berkebutuhan khusus. Maka dari itu 

dengan didirikannya sekolah 



 

 

inklusif ini bertujuan dapat 

memberikan pendidikan bagi anak-

anak berkebutuhan khusus di  

wilayah kec Badegan kab 

Ponorogo. Sekolah ini berdiri pada 

tanggal 29 maret 1996, berdasarkan 

SK 421.207.1 / 337 / 112.04 / 1996 

di resmikan oleh Wadiyono SH 

selaku kepala Seksi pendidikan 

Dasar Cabang Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten 

Ponorogo. 

Peneliti   : Apa visi dan misi SLBN Badegan 

Ponorogo ? 

Narasumber  : 

a. Visi Sekolah 

Terdidik, Terampil, dan Mandiri 

berdasarkan Iman dan Taqwa. 

b.  Misi Sekolah 

8) Membina mental spiritual 

subyek dan obyek 

pendidikan agar mampu 



 

 

memikul amanat dan 

tanggung jawab. 

9) Menanamkan keimanan dan 

ketaqwaan melalui 

pengamalan ajaran agama. 

10) Melakukan kerjasama yang 

baik seluruh unsur 

(stakeholder) terkait dengan 

pendidikan di SDLB Negeri 

Badengan. 

11) Mengoptimalkan proses 

pembelajaran dan 

bimbingan. 

12) Mendidik dan 

mengembangkan potensi 

siswa sesuai dengan metode 

yang memperhatikan tingkat 

kemampuan dan 

keterbatasan anak. 

13) Mengembangkan bidang 

ilmu pengetahuan dan 

teknologi berdasarkan 



 

 

minat, bakat dan potensi 

peserta didik. 

14) Membina kemandirian 

peserta didik melalui 

kegiatan pembiasaan 

kewirausahaan dan 

pengembangan diri yang 

terencana dan 

berkesinambungan. 

Peneliti  : Bagaimana latar belakang guru di 

SLBN Badegan Ponorogo, dan ada 

berapa guru di sekolah ini ? 

Narasumber : Disekolah ini ada 7 guru untuk 

jenjang Sekolah Dasar, ada 2 guru 

yang merupakan lulusan prodi 

Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan 

lainnya merupakan lulusan dari 

prodi-prodi umum. 

Peneliti  : Bagaimana sistem pembagian kelas 

di SLBN Badegan Ponorogo ? 

Narasumber : Dibagi sesuai dengan jenjang usia 

yaitu mulai dari kelas satu sampai 

kelas enam.  



 

 

Peneliti  : Apa saja sarana dan prasarana yang 

ada di SLBN Badegan Ponorogo ? 

Narasumber : Di sekolah ini sarana dan prasarana 

yang ada adalah sarana dan 

prasarana yang bersifat umum 

antara lain: ruang kelas, meja, kursi, 

perpustakaan, kamar mandi, 

beberapa buku refrensi, alat peraga, 

alat bantu bagi anak berkebutuhan 

khusus, komputer, dan leptop. 

Untuk sarana dan prasarana yang 

bersifat khusus bagi anak-anak autis 

belum ada. 

Peneliti  : Apakah sarana dan prasarana di 

sekolah ini telah membantu anak 

ABK dalam pembelajaran ? 

Narasumber : Cukup terfasilitasi tetapi dengan 

minimnya sarana dan prasarana 

yang ada di SLBN Badegan 

Ponorogo ini, alat bantu atau media 

yang dibutuhkan belum ada, sebisa 

mungkin guru mensiasati untuk 

mengganti kebutuhan tersebut agar 



 

 

pelajaran terus berjalan dan nanti 

diusahakan untuk mengadakan di 

sekolah lewat anggaran dana dari 

pemerintah. Kalau mengenai guru 

pendamping itu sudah di siasati 

guru kelas masing-masing agar 

berjalan dengan baik tanpa guru 

pendamping, karena sedikitnya 

jumlah siswa masih bisa di tangani 

guru kelas tanpa guru pendamping 

mas. 

Peneliti  : Upaya apa yang ibu lakukan untuk 

meningkatkan kompetensi guru di 

SLBN Badegan Ponorogo? 

Narasumber : Cara saya mas dalam meningkatkan 

kompetensi guru disini yaitu 1. 

Kompetensi pedagogik dilakukan 

dengan memotivasi guru untuk 

melanjutkan studi, membantu 

menyusun RPP yang benar, 

mengikutsertakan guru mengikuti 

kegiatan seperti diklat, workshop, 

dan seminar 2. Kompetensi 



 

 

kepribadian dilakukan pembinaan 

pada setiap dua minggu sekali, dan 

memberikan keteladanan kepada 

guru 3. Kompetensi profesional 

dilakukan dengan mengikuti diklat, 

memanfaatkan fasilitas internet 

untuk menunjang kegiatan KBM 4. 

Kompetensi sosial dilakukan 

berinteraksi dengan wali murid dan 

di sekolah dibiasakan dengan 3S 

yakni senyum, salam dan sapa. 

Peneliti  : Menurut pengamatan ibu, 

bagaimana kualitas guru di SLBN 

Badegan Ponorogo ini, dan 

bagaimana usaha ibu untuk 

meningkatkan pemahaman guru 

terhadap materi, metode dan strategi 

pembelajaran agar terciptanya 

pembelajaran yang efektif? 

Narasumber : Kalau untuk kualitas guru disini 

sangat baik, meskipun ada guru 

yang bukan merupakan lulusan 

prodi pendidikan luar biasa tetapi 



 

 

mereka mampu mengajar anak 

berkebutuhan khusus dengan baik. 

Dalam meningkatkan pemahaman 

guru terhadap materi selalu saya 

adakan rapat koordinasi serta selalu 

saya pantau ketika mereka 

mengajar. 

Peneliti  : Bagaimana langkah ibu  dalam 

meningkatkan kompetensi 

kepemimpinan bapak ibu guru agar 

mampu mempengaruhi peserta 

didik supaya aktif dan kreatif dalam 

pembelajaran ? 

Narasumber : Yang pertama saya selalu 

mengadakan agenda rapat untuk 

membahas sekolah dan membahas 

peserta didik pada setiap 1 bulan 

satu kali dan untuk mengarahkan 

guru-guru disini.  Mempersiapkan 

materi sebelum mengajar, sehingga 

dalam mengajar telah memahami 

materi dan baru terjun mengajar. 

Dan saya juga mengirim guru-guru 



 

 

disini untuk mengikuti berbagai 

Diklat maupun seminar.  

Peneliti  : Menurut ibu, apa saja yang menjadi 

problematika guru ketika mengajar 

di kelas khususnya mengajar anak 

autis belajar matematika? 

Narasumber : Kendalanya pasti ada, kurangnya 

guru khususnya untuk siswa autis 

yang harus didampingi langsung 

oleh guru, kendala dalam 

pembelajaran di sini salah satuya 

adalah belum tercapainya tujuan 

pembelajaran, guru belum bisa 

memenuhi target dari kurikulum, 

RPP, silabus, dll. 

Peneliti  : Sejauh apa peran guru dalam 

membantu mengembangkan bakat 

dan minat siswa di SLBN Badegan 

Ponorogo ? 

Narasumber : Dalam mengembangkan minat dan 

bakat siswa guru berperan sebagai 

pengamat yaitu mengamati bakat 

dan minat siswa, kemudian 



 

 

berperan sebagai pengembang yaitu 

mengembangkan bakat dan minat 

siswa yang telah diketahui dari 

mengamati. Dan guru selalu 

mebimbing siswa dalam 

pengembangan bakat dan minatnya. 

Peneliti  : Prestasi apa saja yang sudah 

diperoleh anak autis di sekolah ini ? 

Narasumber : Sejauh ini kalau untuk anak autis 

belum berprestasi dalam bidang 

akademik maupun non-akademik,  

tetapi disini kami lebih 

mengutamakan pengembangan 

minat mereka seperti dalam 

membuat kerajinan. 

Peneliti  : Kerjasama apa yang telah dilakukan 

sekolah dengan lembaga lain dalam 

mengembangkan SLBN Badegan 

Ponorogo ? 

Narasumber : Kerjasama yang telah dilakukan 

dengan lembaga lain selama ini 

yaitu kerjasama dengan rumah 

kasih sayang untuk 



 

 

mengembangkan keterampilan 

siswa agar siswa dapat membuat 

kerajinan sendiri semisal tas, bros, 

dll. 

 

Peneliti  : Apa hasil dari kerjasama yang 

dilakukan tersebut ? 

Narasumber : Bisa membuat kerajinan sendiri dan 

tujuanya ketika sudah lulus bisa 

membuka peluang usaha sendiri 

nantinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 6 

Transkip Wawancara Dengan Guru Kelas 

Hari/Tanggal  : Selasa, 23 April 2019 

Waktu   : 10.00 

Lokasi   : Ruang Kelas C1 

A. Identitas Informan: 

Nama    : Purnomo Sidi S.Pd 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Usia    : 53 Tahun 

Tempat Tangggal Lahir  : Ponorogo, 15 April 

1966 

 

B. Pedoman wawancara kepada Guru Kelas di SLBN 

Badegan Ponorogo: 

Peneliti  : Ada berapa siswa autis di kelas ini? 

Narasumber : Di kelas C1 ini terdapat 6 anak 

berkebutuhan khusus, tetapi yang 

termasuk kedalam siswa autis ada 

tiga anak yaitu naila, faruq, dan 

lista, naila yaitu autis yang 

tergolong berat dan lista dan faruk 

tergolong autis ringan. 



 

 

Peneliti     : Bagaimana cara anda dalam 

menghadapi anak autis? 

Narasumber : Pertama guru harus mengetahui ciri-

ciri anak autis seperti ciri-ciri tidak 

menghiraukan orang lain. Guru 

dalam menghadapi anak autis harus 

sabar, dan mau mengulang 

pertanyaan yang dilontarkan untuk 

anak autis. Ada salah satu siswa 

autis dikelas saya yang dinyatakan 

autis berat oleh psikiater yaitu naila, 

selain itu naila juga tergolong 

tunagrahita. Cara saya dalam 

menghadapi naila yaitu 

memisahkan naila dengan 

temannya, dan tempat duduknya 

dekat dengan saya. Naila selalu 

saya dorong dan saya beri motivasi 

agar dapat memperhatikan dan mau 

kontak mata dengan saya.  

Peneliti : Bagaimana tipe belajar matematika 

anak autis ? 



 

 

Narasumber : Tipe belajar anak autis khususnya 

naila dalam belajar matematika 

sangat sulit dan berat, sehingga saya 

langsung memberikan pembelajaran 

matematika layaknya untuk anak 

normal. Apa yang telah dia pelajari 

sesudahnya tidak ingat lagi. Tipe 

belajar anak autis harus 

diperbanyak latihan daripada 

hafalan. 

Peneliti : Bagaimana cara anda dalam 

menyiapkan materi matematika 

kepada anak agar dalam 

pembelajaran matematika mudah di 

serap ? 

Narasumber : Dalam menyiapkan materi 

disesuaikan dengan kurikulum, 

menyiapkan silabus dan harus 

punya RPP. Saya juga 

menyederhanakan dahulu materi 

dari buku siswa kemudian saya tulis 

di papan tulis. Tetapi bagi anak 

autis bahkan satu RPP pun tidak 



 

 

dapat tercapai meskipun sudah 

diulang berkali-kali. 

Peneliti : Problematika apa saja yang anda 

hadapi ketika mengajarkan 

matematika bagi anak autis ? 

Narasumber : Problematika dalam mengajar anak 

autis sangat banyak, yang pertama 

anak autis sulit bicara sehingga 

tidak dapat menyebutkan bilangan, 

yang kedua anak autis tidak fokus 

atau tidak menghiraukan apa yang 

disampaikan guru dan banyak 

bermain, yang ketiga meskipun ada 

kurikulum untuk anak autis ketika 

diterapkan tidak dapat tercapai. 

Tidak adanya kelas khusus untuk 

siswa autis, kurangnya sarana dan 

prasarana khusus untuk menunjang 

anak autis seperti alat peraga khusus 

untuk anak autis. 

Peneliti : Bagaimana strategi anda dalam 

mengatasi problematikaatika 



 

 

pembelajaran matematika bagi anak 

autis? 

Narasumber : setrategi saya dalam mengatasi 

problematika sebagai berikut 

- Strategi dalam mengatasi anak sulit 

bicara 

- menggunakan bahasa isyarat 

dengan anak tersebut agar bisa 

berkomunikasi. 

- Strategi dalam mengatasi anak tidak 

bias fokus 

- solusinya dengan menggunakan 

program fasilitas belajar seperti 

menata bangku sedemikian rupa 

menggunakan media yang sudah di 

modifikasi,mengajak siswa autis 

menyanyi. 

- Strategi dalam mengatasi tujuan 

pembelajaran tidak tercapai 

- pembelajaran dengan guru dalam 

satu semester melakukan rapat 

koordinasi dalam memodifikasi 

RPP agar dalam tujuan 



 

 

pembelajaran yang diinginkan tetap 

tercapai. 

- Strategi dalam mengatasi materi 

pembelajaran yang sulit 

- problematika materi yaitu dengan 

guru menyederhanakan materi yang 

terdapat di buku siswa anak autis, 

kemudian guru menulis ulang di 

papan tulis dan buku tugas siswa 

dengan mengukur kekuatan 

pemahaman siswa autis. 

- Strategi dalam mengatasi sarana 

dan prasarana khususnya (tidak ada 

guru pendamping dan minimnya 

alat peraga) 

- misalnya dalam berhitung guru 

menggunakan media atau alat perga 

batu untuk dijadikan sebagai objek. 

Lalu kalau guru pendamping guru 

kelas melakukan pendekatan 

individu agar bisa mengarahkan 

peserta didik sesuai dengan 



 

 

kemampuan yang dimiliki setiap 

siswa autis. 

Peneliti : Apa saja keutungan dan kelemahan 

dalam menggunakan pendekatan 

individu? 

Narasumber : Dalam kegiatan pendekatan individu 

memiliki keuntungan banyak 

diantaranya, memungkinkan siswa 

yang belajarnya lambat dapat 

memberanikan diri untuk maju 

menurut kemampuanya, perhatian 

siswa lebih terarah, memberi 

peluang bagi siswa lebih maju 

secara optimal, hubungan antara 

guru dan siswa menjadi lebih dekat, 

dan dapat mengurangi hambatan 

terhadap siswa yang tergolong 

lamban belajar. Tetapi pendekatan 

individu juga memiliki banyak 

kelemahan seperti, pembelajaran 

memakan waktu yang banyak, guru 

mengalami berbagai hambatan 

dalam pendekatan ini karena guru 



 

 

harus berwawasan luas, harus 

kreatif, dan guru harus memiliki 

berbagai sumber yang berfariasi 

dalam mengajar 

Peneliti : Apa dampak penerapan pendekatan 

individu kepada anak autis? 

Narasumber : Dampaknya ya, cukup baik anak 

lebih terarahkan, belajarnya lebih 

terkontrol dan anak merasa terbantu 

kalau saya terapkan pendekatan 

individu tadi 

Peneliti : Apa saja masalah yang timbul ketika 

anda menyusun strategi 

pembelajaran? 

Narasumber  : Dalam menyusun strategi 

pembelajaran tidak ada kesulitan, 

kesulitanya ketika strategi itu 

diterapkan pada pembelajaran 

karena kemampuan anak autis yang 

berbeda beda jadi materi tidak dapat 

diserap.  



 

 

Peneliti : Usaha-usaha apa yang anda lakukan 

untuk menggali serta meningkatkan 

minat dan bakat anak autis? 

Narasumber : Usaha yang kami lakukan sangat 

sungguh sungguh dan terus menerus 

mencari inovasi untuk 

mengembangkanya. Dengan 

mengamati minat maupun bakat 

anak autis diberbagai bidang, 

kemudian mengembangkannya 

sesuai dengan kemampuan mereka. 

Peneliti : Selama anda mengajar di SLBN 

Badegan Ponorogo apakah sudah 

menemui anak autis yang 

berprestasi? 

Narasumber : Sejauh ini belum ada karena anak 

autis itu sangat sulit sekali dalam 

belajarnya. 

Peneliti : Bagaimana hubungan anda dengan 

wali murid khususnya anak autis? 

Narasumber : Hubungan saya dan wali murid 

sangat baik mas, Karena mereka 

sangat mendukung anaknya 



 

 

bersekolah disini dan sangat 

percaya sekali kepada saya serta 

kepada seluruh pihak sekolah 

SLBN Badegan Ponorogo, oleh 

karena itu para wali murid selalu 

menanyakan perkembangan 

anaknya setiap harinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 7 

Transkip Wawancara Dengan Wali Murid Anak Autis 

Hari/Tanggal  : Selasa, 23 April 2019 

Waktu   : 10.00 

Lokasi   : Ruang Kelas C1 

A. Identitas Informan: 

Nama    : Suyatmi 

Jenis Kelamin   : Perembuan  

Usia    : 41 

Tempat Tanggal Lahir  : Wonogiri 

 

B. Pedoman wawancara kepada Guru Kelas di SLBN 

Badegan Ponorogo: 

Peneliti : Apa alasan anda menyekolahkan 

anak anda di SLBN Badegan 

Ponorogo? 

Narasumber : Ya yang pertama di sini muridnya 

banyak dan mudah di jangkau 

kendaraan umum, dan guru-guru 

disini cukup sabar dalam 

menghadapi anak autis. 



 

 

Peneliti : Bagaimana perilaku anak anda 

ketika di rumah bu ? 

Narasumber  : Bagaimana ya mas menjelaskannya, 

anak saya itu termasuk dalam autis 

ringan dan perilaku anak saya 

ketika dirumah juga hampir sama 

seperti waktu di sekolah. Dia adalah 

tipe anak yang meniru apa yang dia 

lihat, ketika melihat yang baik dia 

juga akan berbuat baik tetapi ketika 

melihat yang jelek juga akan 

ditirunya. 

Peneliti  : Bagimana ketika anak anda belajar 

di rumah khususnya belajar 

matematika ? 

Narasumber  : Anak saya sangat kesulitan dalam 

belajar matematika mas, karena 

memang daya tangkapnya sangat 

jauh dari anak-anak lain. Ketika 

belajar khususnya matematika 

farruq harus diberikan contoh yang 

nyata yang dapat dia pahami, 



 

 

seperti menghitung batu, bermain 

jual beli dengan temannya, dll. 

Peneliti : Bagaimana strategi ibu dalam 

mengajarkan matematika di rumah 

kepada anak? 

Narasumber : Strategi saya dan keluarga dalam 

mengajari dia kadang dengan 

memberi motivasi supaya mau 

belajar karena nantinya akan 

berguna dalam kesehariannya. 

Selain itu, saya mengajak farruq 

belajar sambil bermain agar dia 

mudah memahami dan tidak bosan.  

Peneliti : Bagaimana perkembangan anak 

anda setelah bersekolah di SLBN 

Badegan Ponorogo? 

Narasumber : Setelah bersekolah disini farruq 

lebih mudah bersosialisasi seperti 

dapat menghafal nama-nama teman 

sekelasnya. 

Peneliti : Bagaimana hubungan anda dengan  

guru di SLBN Badegan Ponorogo ? 



 

 

Narasumber : Sangat baik mas, kalau dengan pak 

pur kerena kalau terkadang tidak 

masuk atau telat selalu saya 

hubungi dan beliau selalu memberi 

tahu perkembangan anak saya 

ketika belajar di sekolah. 

Peneliti : Apa prestasi yang anak anda 

dapatkan setelah bersekolah di 

SLBN Badegan Ponorogo? 

Narasumber : Untuk saat ini belum ada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 8 

Transkip Wawancara Dengan Wali Murid Anak Autis 

Hari/Tanggal  : Selasa, 23 April 2019 

Waktu   : 10.00 

Lokasi   : Ruang Kelas C1 

A. Identitas Informan: 

Nama    : Ibu Irawan 

Jenis Kelamin   : Perempuan  

Usia    : 38 

Tempat Tanggal Lahir  : Ponorogo 

 

B. Pedoman wawancara kepada Guru Kelas di SLBN 

Badegan Ponorogo: 

Peneliti : Apa alasan anda menyekolahkan anak 

anda di SLBN  Badegan Ponorogo? 

Narasumber :  Mudah di jangkau kendaraan umum 

Peneliti :  Bagaimana perilaku anak anda ketika  

di rumah bu ? 

Narasumber  : Bermain saja mas, tapi terkadang   

melukai dirinya sendiri 



 

 

Peneliti  :  Bagimana ketika anak anda belajar di 

rumah khususnya belajar  

matematika ? 

Narasumber  : Secara bermain saja, karena kalau 

dipaksa belajar kalau tidak mamapu 

naila itu kejang mas 

Peneliti : Bagaimana strategi ibu dalam 

mengajarkan matematika di rumah 

kepada anak? 

Narasumber : Sementara ini naila belum saya 

ajarakan mas  

Peneliti : Bagaimana perkembangan anak anda 

setelah bersekolah di SLBN Badegan 

Ponorogo? 

Narasumber : tidak takut dengan temanya mas kalau 

dulu suka takut dengan temanya 



 

 

Peneliti : Bagaimana hubungan anda dengan  

guru di SLBN Badegan Ponorogo ? 

Narasumber : Baik mas, selalu memberi tahu 

perkembangan anak saya ketika 

belajar di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 9 

Proses pembelajaran matematika yang dilakukan guru bagi 

siswa autis 

    

 

Guru melakukan pendektan individu kepada siswa autis 

berat. 

 

 

Penggunaan metode bermain sambil belajar dalam permainan 

satu, dua, tiga. 



 

 

 

Anak autis hanya bermain tas pada saat pembelajaran. 

 

 

 

 

Siswa autis farruq maju kedepan untuk mengerjakan soal 

matematika 



 

 

 

Contoh penyerdehanaan materi oleh wali kelas bagi siswa 

autis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wawancara dengan Ibu Tri Agus, S selaku Kepala Sekolah 

 

Wawancara dengan Bapak Purnomo Sidi selaku wali kelas 

C1 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wawancara dengan wali murid siswa autis ringan  

 

Wawancara dengan wali murid autis berat 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 



 

 

Alfian Widi Susanto, lahir di kota Pacitan, jawa timur pada 

tanggal 13 Juni 1996, anak pertama dari dua bersaudara, 

memulai pendidikan dari SDN Tumpuk 1 selama 6 tahun 

dan lulus pada tahun 2009, dan melanjutkan pada tingkat 

sekolah menengah utama di SMPN 1 Bandar selama 3 tahun 

lulus pada tahun 2013, dan melanjutkan sekolah menengah 

atas di SMKN Bandar, setelah menyelesaikan pendidikan di 

Pacitan penulis melanjutkan ke salah satu universitas atau 

perguruan tinggi di Ponorogo yaitu di Institut Agama Islam 

Negri Ponorogo atau IAIN Ponorogo selama 4 tahun. 

 

 

Ponorogo, 13 Juni 2019 

Mahasiswa 

 

 

 

Alfian Widi Susanto 

NIM. 210615018 



 

 

 

 


