Jurnal Abdiku Volume 2 Nomor 2 Desember 2019 Hal. 21-28

PEMBERDAYAAN GURU SLB TUNAS KASIH
DALAM PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN CALISTUNG
KARTUBARPEL BERBASIS METODE BELAJAR SAMBIL
BERMAIN
Wahyu Widayati1*, Sri Utami2, Viktor Sagala3
1,2,3

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

*Penulis Korespondensi: wahyu.widayati@unitomo.ac.id
Abstrak
Dewasa ini terkadang guru cenderung tidak menggunakan media sebagai alat bantu dalam
pembelajaran, sehingga dapat mengurangi motivasi belajar siswa. Hal ini terjadi karena kurangnya
biaya untuk pengadaan media pembelajaran di sekolah dan juga kurangnya kemampuan para guru di
dalam membuat media pembelajaran tersebut. Pemakaian media pembelajaran sangat membantu
dalam kegiatan pembelajaran khususnya pada anak berkebutuhan khusus (ABK). Membaca menulis
merupakan salah satu aktivitas yang paling penting dalam hidup dan dapat dikatakan bahwa semua
proses belajar didasarkan pada kemampuan membaca. Membaca adalah kegiatan paling penting
dalam dunia pendidikan. Membaca, menulis, dan berhitung merupakan kemampuan dasar yang
seharusnya diberikan pada anak usia Play Group dan TK sedini mungkin. Anak yang sudah mampu
berbicara dengan lancar berarti sudah bisa diajarkan membaca, tetapi tidak dengan anak
berkebutuhan khusus. Tidak sedikit anak dengan berkebutuhan khusus pada usianya yang seharusnya
sudah mampu membaca menulis dan berhitung, akan tetapi masih belum mampu lancar berbicara
khususnya pada anak penderita keterbelakangan mental atau yang sering disebut dengan
Tunagrahita. Penelitian ini bertujuan membuat media pembelajaran calistung untuk siswa SLB
Tunagrahita berbasis metode belajar sambil bermain, dan memberi pelatihan terhadap guru SLB
Tunas Kasih mengenai pembuatan media yang murah, sederhana, dan cocok untuk siswa SLB
Tunagrahita berbasis metode belajar sambil bermain. Hasil kegiatan ini adalah guru-guru SLB Tunas
Kasih sudah memiliki wawasan mengenai metode pembelajaran belajar sambil bermain dan mampu
membuat dan memanfaatkan media calistung untuk anak SLB tunagrahita.
Kata Kunci: Media, calistung, belajar sambil bermain

Abstract
Nowadays teachers sometimes tend not to use media as aids in learning, so that it can reduce student
motivation. This happens because of the lack of funds for the provision of instructional media in
schools and also the lack of the ability of teachers to create learning media. The use of instructional
media is very helpful in learning activities especially for children with special needs (ABK). Reading
writing is one of the most important activities in life and it can be said that all learning processes are
based on reading skills. Reading is the most important activity in the world of education. Reading,
writing and arithmetic are the basic abilities that should be given to Play Group and Kindergarten
age children as early as possible. Children who are able to speak fluently mean they can be taught to
read, but not with children with special needs. Not a few children with special needs at their age who
should have been able to read writing and arithmetic, but still not able to speak fluently, especially in
children with mental retardation or often referred to as mentally disabled. This research aims to make
calistung learning media for SLB Tunagrahita students based on learning while playing methods, and
provide training to Tunas Kasih SLB teachers on making media that is cheap, simple, and suitable for
SLB Tunagrahita students based on learning while playing methods. The results of this activity are
Tunas Kasih SLB teachers already have insights on learning methods while playing and are able to
create and utilize calistung media for mentally retarded SLB children.
Keywords: Media, calistung, learning while playing
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Sekolah Luar Biasa Tunas Kasih

dipahami siswa disabilitas karena
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Kelurahan Jeruk, Kecamatan , Kota Surabaya
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a. Keterbatasan media pembelajaran
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belajarnya tidak ada
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cepat mengantuk, dan main sendiri.
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b. Metode dan strategi mengajar guru
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Kecamatan Jeruk, Kota Surabaya adalah:

calistung sederhana untuk SLB serta bersedia

a. Survey dan wawancara ke SLB Tunas
Kasih untuk mendapatkan informasi

untuk

menyebarluaskan

pengetahuan

dan

tentang kebutuhan media pembelajaran

keterampilan kepada guru lain di tempat

calistung dan metode yang cocok

tugasnya. Dari hasil evaluasi menunjukkan
selama proses peltihan peserta selain serius
dan antusian mengikuti kegiatan pelatihan,
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juga peserta hadir 100% dan aktif bertanya
serta

mengerjakan

letihan-latihan
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yang
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Kasih

kemampuan
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jenis-jenis
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ke

dalam
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sebagai layanan terhadap siswa di tempat
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Hasil fisik dapat diuraikan sebagai
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guru-guru

peserta

pengabdian

media

pembelajaran

pembuatan

sebelum dan sesudah kegiatan
pelatihan ditampilkan pada tabel 1.
Tabel 1. Perbandingan sebelum dan sesudah pelatihan
No

calistung dan metode pembelajaran belajar
sambil bermain di SLB Tunas Kasih ini yaitu

1

diperoleh peserta dari kegiatan pelatihan yaitu:
1. guru-guru SLB Tunas Kasih telah
memiliki

wawasan

yang

cukup

tentang konsep pembelajaran belajar
sambil bermain
2. guru-guru SLB Tunas Kasih telah
mempunyai

2

keterampilan

mengembangkan

desain

yang telah dilakukan

media

pembelajaran yang menyenangkan
untuk anak-anak SLB Tunas Kasih

Sebelum

Seslama

Setelah

Pelatihan

Pelatihan

Pelatihan

Belum
mempunyai
wawasan
yang cukup
tentang konsep
pembelajaran
belajar sambil
bermain untuk
anak SLB
Tunagrahita
Belum memiliki
keterampilan
mengembangkan
desain media
pembelajaran
calistung untuk
anak SLB
tunagrahita

Diberi wawasan
tentang konsep
pembelajaran
belajar sambil
bermain untuk
anak SLB
Tunagrahita

85% peserta
memahami
konsep
pembelajaran
belajar sambil
bermain untuk
anak SLB
Tunagrahita

Dilatih
keterampilan
mengembangkan
desain media
pembelajaran
calistung untuk
anak SLB
Tunagrahita

Belum memiliki
keterampilan
praktis tentang
teknik
pembuatan
media
pembelajaran
calistung untuk
anak SLB
tunagrahita

Dilatih teknik
pembuatan
media
pembelajaran
calistung untuk
anak SLB
tunagrahita

85%peserta
sudah
mempunyai
keterampilan
mengembangkan
desain media
pembelajaran
calistung untuk
anak SLB
tunagrahita
85% peserta
memiliki
ketrampilan
teknik
pembuatan
media
pembelajaran
untuk anak-anak
SD

untuk anak tuna grahita;
3

3. guru-guru SLB Tunas Kasih sudah
mempunyai

keterampilan

praktis

tentang teknik pembuatan media
pembelajaran calistung untuk anak
tunagrahita yang efektif;
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4

Belum memilik
kemampuan
memanfaatkan
jenis-jenis media
calistung untuk
anak SLB
tunagrahita

Dilatih cara
memanfaatkan
jenisjenis media
pembelajaran
calistung untuk
anak SLB
tunagrahita

90% peserta
memiliki
ketrampilan cara
memanfaatkan
jenis-jenis media
pembelajaran
calistung untuk
anak SLB
tunagrahita

Gambar 2. Praktek Pembuatan Media
Pembelajaran

4. Pembahasan Hasil Kegiatan
Media yang digunakan oleh guru harus
relevan dengan materi dan strategi yang
digunakan

guru

dalam

pembelajaran

(Gunawan, 2016). Media pembelajaran adalah
segala sesuatu yang dapat digunakan untuk
menyalurkan pesan dari guru ke peserta didik
sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan,
perhatian, dan minat serta perhatian siswa
sedemikian rupa sehingga proses belajar
mengajar

terjadi.

Media

belajar

yang

dimaksud adalah berbagai alat, bahan yang
Gambar 1. Pelatihan Pembuatan Media
Pembelajaran

bisa

digunakan

untuk

membantu

dalam

penyamapaian materi pembelajaran. Media
tersebut baik dibuat sendiri maupun kaya
orang

lain.

Media

merupakan

alat

mengembangkan desain media pembelajaran
yang

efektif

Keberadaan

untuk

media

anak-anak

dalam

SLB.

pengajaran

sangatlah penting sehingga media menjadi
bagian

dari

komponen

pembelajaran.

Kegunaan media adalah:
(1) memperjelas pesan agar tidak terlalu
verbalistis;
(2) mengatasi keterbatasan ruang,waktu, dan
daya indera;
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(3) mengatasi sikap pasif siswa menjadi lebih

menerapkan

metode

bergairah;

belajar

(4) membuat konkret konsep yang abstrak

menggunakan

agar mudah dipahami siswa;

KARTUBARPEL

(5) membawa obyek yang berbahaya atau

dilatihkan

sambil

pembelajaran
bermain

media

dan

calistung

seperti

yang

sukar didapat di dalam lingkungan belajar;
(6) manampilkan obyek yang terlalu besar,

b. Saran

misalnya pasar, candi;

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat

(7) menampilkan obyek yang tidak dapat

disampaikan saran sebagai berikut

diamati dengan mata telanjang;

1. Bagi guru-guru SLB Tunas Kasih,

(8) memperlihatkan gerakan yang terlalu

Jeruk

cepat;

menginformasikan pengetahuan dan

(9) memungkinkan siswa dapat berinteraksi

keterampilan kepada guru-guru yang

langsung dengan lingkungannya;

lain

Lakarsantri

dapat

(10) membangkitkan motivasi belajar; dan
2. Kegiatan Pengabdian kepada guru-

(11) memberi kesan perhatian individu untuk

guru sebaiknya dilaksanakan pada saat

seluruh anggota kelompok belajar

libur sekolah supaya tidak menganggu
jalannya pelajaran

5. Penutup
a. Simpulan
Pengabdian

kepada

masyarakat

berupa

pembuatan media calistung dengan metode
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