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ABSTRAK 

Gaya Belajar Kinestetik Siswa Tunarungu berprestasi. Gaya belajar yang berbeda untuk siswa yang 

berbeda juga. Guru dapat menggunakan gaya belajar sesuai dengan kebutuhan siswa tunarungu sebagai sumber 

belajar alternatif selain buku untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Melalui gaya belajar guru dapat 

menyesuaikan pembelajaran agar bisa diterima siswa dengan baik, sehingga dapat mempermudah proses 

pembelajaran. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana gaya belajar siswa tunarungu berprestasi di Sekolah 

Luar Biasa B Tunas Kasih 2 Kota Bogor, sejauhmanakah gaya belajar yang digunakan oleh siswa tunarungu 

berprestasi dan kesulitan apa yang terjadi jika siswa tunarungu mempunyai gaya belajar kinestetik yang berbeda-

beda. Penelitian kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Sekolah Luar Biasa B Tunas Kasih 2 Kelurahan 

semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Fokus penelitian ini meliputi gaya belajar 

kinestetik dan siswa tunarungu. Teknik pengumpulan data berupa pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Analisis 

data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua siswa tunarungu di 

Sekolah Luar Biasa B Tunas Kasih 2 Kota Bogor menggunakan gaya belajar visual dan gaya belajar kinestetik. 

Setiap siswa memiliki cara yang berbeda dalam gaya belajarnya, namun yang lebih dibutuhkan siswa tunarungu 

melalui pengelihatannya karena dengan pengelihatannya siswa bisa lebih mengetahui banyak hal, dari 

keterbatasnnya yang tidak bisa mendengar. Simpulan dari penelitian ini adalah Gaya belajar kinestetik siswa 

tunarungu berprestasi di Sekolah Luar Biasa B Tunas Kasih 2 Kota Bogor menggunakan gaya belajar visual, yang 

mengandalkan pengelihatan untuk kegiatan pembelajaran. Selain itu Gaya belajar kinestetik siswa tunarungu 

memberikan keterampilan cara memahami pengetahuan dan kegiatan dilingkungan sekolah serta repleks 

bergerak berbicara dengan cepat serta kegiatan di Sekolah Luar Biasa B Tunas Kasih 2 Kota Bogor. 

 

Kata kunci : Gaya Belajar dan Siswa Tunarungu Berprestasi 

 

ABSTRACT 

 

Deaf Student Learning Kinesthetic Styles achievement. Different learning styles for student are different, 

too. Teachers can use learning styles in accordance with the needs of deaf students as a learning resource 

alternative to the book to get more information. Through learning styles teachers can customize the learning to 

be acceptable to students well, so as to facilitate the learning process.The problem of this research is how the 

kinesthetic learning styles of deaf student in Sekolah Luar Biasa B Tunas Kasih 2 Bogor City, to what extent the 

learning style used by deaf students and the difficulty of what happens if deaf students have different learning 

styles vary. This research is a qualitative descriptive study site in Sekolah Luar Biasa B Tunas Kasih 2 Village 

Semplak District of West Bogor, West Java city of Bogor. The focus of this research include learning styles and 

deaf students. Data collection techniques such as collecting data through observation, interviews and 

documentation. Examination of the validity of data used triangulation techniques. Analysis of the data in this 

research used descriptive qualitative. The results showed that all deaf students in the Sekolah Luar Biasa B Tunas 

Kasih 2 Bogor City using kinesthetic learning style. Each student has a different way of learning style, but more 

is needed through their vision because they can be more knowledgeable about many things using their visual 

ability. From their dissabilty who can not hear, it is rarely they rely on auditory and kinesthetic learning styles. 

Conclusions from this research is the learning style deaf students in Sekolah Luar Biasa B Tunas Kasih 2 Bogor 

City using visual learning style, which rely on vision for learning activities. Visual learning style because it can 

be used as learning tools, resources, communication resources, and entertainment. Other than kinesthetic student 

learning style of deaf gives skill how to comprehend knowledge and activity in school environment move talk 

quickly and activity in Sekolah Luar Biasa B Tunas Kasih 2 Bogor City. 
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PENDAHULUAN 

Kemajuan suatu bangsa ditentukan 

oleh tingkat keberhasilan pendidikan. 

Keberhasilan pendidikan akan dicapai suatu 

bangsa apabila ada usaha untuk meningkatkan 

mutu pendidikan bangsa itu sendiri. Program 

pendidikan khusus tunarungu adalah siswa 

dengan kebutuhan khusus dalam kategori 

bermasalah dalam pendengaran. Melalui 

program ini, siswa tunarungu dilatih dalam hal 

penuturan dan mempelajari subjek-subjek yang 

dipelajari siswa biasa dengan menggunakan 

komunikasi universal, termasuk bahasa isyarat. 

Sekolah luar biasa adalah sekolah 

lembaga formal yang melayani pendidikan bagi 

siswa berkebutuhan khusus. Banyak jenis siswa 

yang berkebutuhan khusus diantaranya siswa 

tunarungu, yang mempunyai kelainan dalam 

pendengarannya, siswa tunarungu yang miskin 

bahasa akan kesulitan dalam berbicara dan 

bergaul dengan teman sebayanya.  

Setiap keberhasilan seorang siswa 

dalam mencapai keberhasilan dalam 

pembelajarannya sangat dipengaruhi oleh 

faktor-faktor tertentu. Adapun faktor yang 

mempengaruhinya yaitu gaya belajar. Dalam 

pendidikan sering diketahui bahwa siswa yang 

mempunyai gaya belajar yang terstruktur 

dengan baik maka siswa akan memperoleh 

keberhasilan nilai yang baik. Begitu pula siswa 

yang gaya belajarnya tidak teratur secara 

sistematis, maka akan memperoleh hasil yang 

kurang memuaskan bahkan bisa dikatakan tidak 

memuaskan.  Namun selama ini gaya belajar 

yang teratur tidak menjamin seorang siswa 

untuk memperoleh nilai akademik yang 

memuaskan. Kemungkinan hal seperti ini 

disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor 

internal maupun faktor eksternal siswa itu 

sendiri. 

Setiap siswa mempunyai gaya belajar 

yang cenderung berbeda-beda antara satu 

dengan yang  lainnya. Diantara perbedaan 

tersebut seharusnya bisa menjadi keunikan 

tersendiri diantara masing-masing individu, 

bukan malah menjadi hal yang membebankan 

masing-masing siswa. perbedaan itu, antara 

satu individu dengan individu lain saling 

melengkapi. 

Keunikan menjadi proses belajar 

dengan gaya-gaya belajar yang unik pula. Gaya 

belajar yang unik dapat dipandang sebagai 

keunggulan yang patut disadari oleh setiap 

siswa. Oleh karena itu gaya belajar berlangsung 

dari generasi ke generasi, maka dibutuhkan 

inovasi-inovasi baru untuk mendukung gaya 

belajar pada siswa tunarungu. 

Menanamkan gaya belajar yang baik 

kepada siswa akan menjadikan siswa 

mempunyai gaya belajar yang baik pula. 

Sebagimana yang telah dijelaskan sebelumnya 

bahwa salah satu keberhasilan seorang siswa 

dalam pendidikan dapat ditunjukan 

keberhasilan seorang siswa dalam pendidikan 

dapat ditunjukan dengan prestasi belajarnya, 

namun pada kenyataannya semakin tingginya 

tuntutan siswa untuk meningkatkan prestasi 

akademik, sementara proses belajar dan gaya 

belajar yang dimiliki siswa masih dalam tahap 

biasa saja. Hal inilah yang menjadikan tingkat 

keberhasilan siswa khususnya dalam bidang 

akademik masih berada pada ambang harapan 

sekolah, orang tua maupun dirinya sendiri.  

Prestasi siswa memiliki perbedaan dan 

kekurangan yang unik. Kelebihan siswa 

tunarungu merupakan salah satu klasifikasi dari 

siswa yang dikategorikan luar biasa yang 

berkembang yang mempunyai kelainan dalam 

pendengaran sehingga memberikan dampak 

negatif bagi perkembangannya, terutama dalam 

kemampuan berbicara dan berbahasa.  

Gaya belajar siswa tunarungu itu 

berbeda dengan siswa normal lainnya, menjadi 

siswa berprestasi adalah impian setiap anak 

usia sekolah. Menonjol diantara siswa-siswa 

lainnya, dikirim ke kompetisi maupun lomba 

untuk mewakili sekolah, tentu akan membuat 

bangga dan akan terkenang hingga kapanpun. 

Prestasi yang didapat tentu saja didasarkan 

dengan suatu kemampuan terhadap 

pengetahuan yang dimiliki oleh maisng-masing 

siswa. Dalam perkembangan pendidikan akhir-

akhir ini dapat dilihat bahwa peranan faktor 

psikologis berpengaruh dalam meningkatkan 

seseorang menjadi siswa berprestasi. Tidak 

dapat dipungkiri bahwa untuk menjadi siswa 

berprestasi tidak luput dari dorongan orang tua 

dan gaya belajar siswa dirumah dan disekolah. 

Gaya belajar merupakan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar siswa , yang didalamnya terdapat gaya 

belajar yang nantinya sangat berpengaruh pada 

prestasi siswa. Orangtua merupakan 

lingkungan yang member pengaruh terhadap 

perkembangan anak, termasuk perkembangan 

prestasi belajarnya. Orangtua memegang 

peranan yang penting dalam pembentukan 

pribadi siswa. Orangtua yang mewarnai sikap 

dan tingkah laku siswa, karena bagimanapun 



juga, lingkungan keluarga yang berpengaruh 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani 

anak. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah 

dilakukan dengan seorang guru di SLB B Tunas 

Kasih 2 Kota Bogor yang kebetulan sahabat 

baik peneliti informasi yang diungkapkan. 

Bahwa Sekolah Luar Biasa B Tunas Kasih 2 

Kota Bogor mempunyai siswa tunarungu 24 

siswa dari mulai kelas I (Satu) sampai kelas VI 

(Enam). 

Subyek penelitian yang akan diteliti 

oleh peneliti adalah difokuskan pada satu siswa 

tunarungu berprestasi dari kelima siswa 

tunarungu kelas III (Tiga) di SLB B Tunas 

Kasih 2 Kota Bogor yang bernama Muhammad 

Naufal Fadhilah, Rizki Hariansyah, Dimas 

Bagas Prayogo M, Haezah Rahmawati, Syahda 

Puri Wahyudi. Peneliti memilih kelima siswa 

tersebut karena siswa tersebut mempunyai gaya 

belajar yang berbeda dan termasuk ke dalam 

golongan siswa tunarungu ringan dan 

kemampuan berbicaranya terlihat berbeda-

beda. 

Berdasarkan paparan diatas, maka 

penulis tertarik untuk meneliti judul : Gaya 

Belajar Kinestetik Siswa Tunarungu 

Berprestasi di Sekolah Luar Biasa B Tunas 

Kasih 2 Kota Bogor Semester Ganjil Tahun 

2017/2018 

Berdasarkan latar belakang tersebut, 

terdapat beberapa masalah yang diungkapkan. 

Agar tidak terjadi bahasan yang meluas dan 

tidak terbatas sehingga permasalahan hanya 

difokuskan kepada Gaya Belajar Siswa 

Tunarungu Berprestasi di Sekolah Luar Biasa B 

Tunas Kasih 2 Kota Bogor. Adapun subfokus 

peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Gaya Belajar Kinestetik  

2. Siswa Tunarungu Berprestasi 

Berdasarkan identifikasi masalah 

penelitian di atas, dapat dirumuskan fokus 

penelitian masalah, Bagaimana gaya belajar 

kinestetik siswa tunarungu berprestasi di 

Sekolah Luar Biasa B Tunas Kasih 2 Kota 

Bogor semester genap tahun pelajaran 

2017/2018. 

 Priyatna (2013:1) Gaya belajar adalah 

cara dimana siswa menerima informasi baru 

dan proses yang  digunakan untuk belajar. 

Sebagian siswa menerima informasi lebih baik 

dengan cara kinestetik. Sebagian lagi dengan 

cara visual dan auditori. Sementara yang lain 

mungkin lebih efektif mengambil informasi 

melalui taktil. 

Uno (2012:181-182), bahwa tipe gaya 

belajar terbagi tiga yaitu: (1) gaya belajar visual 

learners, yaitu bahwa kita harus melihat dulu 

buktinya untuk kemudian bisa 

mempercayainya; (2) gaya belajar auditory 

learners, yaitu gaya belajar yang 

mengandalkan pada pendengaran untuk bisa 

memahami dan mengingatnya; (3) gaya belajar 

tactual learners, yaitu dalam gaya belajar ini 

harus menyentuh sesuatu yang memberikan 

informasi tertentu agar kita bisa mengingatnya. 

Senada dengan pendapat Fadillah et.al. 

(2014:137) terdapat tiga tipe gaya belajar atau 

modalitas dalam belajar, meliputi: (a) Gaya 

belajar visual, yaitu menyerap pengetahuan 

melalui apa yang siswa lihat; (b) Gaya belajar 

auditorial, yaitu melakukannya melalui apa 

yang mereka dengar; (c) Gaya belajar 

kinestetikal, yaitu belajar lewat gerak dan 

sentuhan walaupun masing-masing orang 

belajar dengan menggunakan modalitas ini 

pada tahapa tertentu, kebanyakan orang 

memiliki kecenderungan pada salah satu 

diantara ketiganya. 

Fadillah (2014:109) karakteristik gaya 

belajar kinestetik adalah bergerak aktif dan 

menyentuh, repleks bergerak berbicara dengan 

cepat, perencanaan dan pengatur jangka 

panjang yang baik teliti terhadap detail, 

mementingkan penampilan, baik dalam hal 

pakaian maupun prestasi, pengeja yang baik, 

mengingat apa yang dilihat dan di dengar, 

mengingat dengan asosiasi visual, biasanya 

tidak terganggu oleh keributan mempunyai 

masalah untuk mengingat intruksi verbal 

kecuali jika ditulis, pembaca cepat dan tekun, 

membutuhkan pandangan dan tujuan 

menyeluruh, mencoret tanpa arti, sering 

menjawab pertanyaan ya atau tidak, lebih suka 

demonstrasi pada pidato, lebih suka seni 

daripada musik. Karakteristik gaya belajar 

auditorial adalah berbicara kepada diri sendiri 

saat bekerja, mudah terganggu oleh keributan, 

menggerakann bibir mereka dan mengucapkan 

tulisan di buku ketika membaca, senang 

membaca keras dan mendengar, dapat 

mengulangi lagi dan menirukan nada, irama 

dan warna suara, merasakan kesulitan utuk 

menulis tetapi hebat dalam bercerita, berbicara 

dengan irama berpola, biasanya pembicara 

yang fasih, lebih suka musik daripada seni, 

belajar dengan mendengarkan dan mengingat 

apa yang didiskusikan daripada dilihat, suka 

berbicara, mempunyai masalah dengan 

pekerjaan yang melibatkan visual, lebih pandai 



mengeja dengan keras daripada menuliskannya, 

lebih suka gurauan lisan daripada membeca 

komik. Karakteristik gaya belajar kinestetik 

adalah gaya belajarnya berbicara perlahan, 

menanggapi perhatian fisik, menyentuh orang 

untuk mendapatkan perhatian siswa, berdiri 

dekat ketika berbicara dengan orang, selalu 

berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, 

mempunyai perkembangan awal otot-otot yang 

besar, belajar melalui memanipuasi atau 

praktik, menghafal dengan cara berjalan dan 

melihat, menggunakan jari sebagai petunjuk 

ketika membaca, banyak menggunakan isyarat 

tubuh, tidak dapat duduk diam dalam waktu 

lama, menggunakan kata yang mengandung 

aksi, menggunakan buku berorientasi pada plot 

plot siswa mencerminkan aksi dengan gerakan 

tubuh saat membaca, kemungkinan tulisannya 

jelek, ingin melakukan segala sesuatu, 

menyukai permainan yang menyibukan. Para 

pelajar kinestetik lebih suka menjauhkan diri 

dari bangku, lebih suka duduk dilantai dan 

menyebarkan pekerjaan di sekeliling siswa.  

Uno (2012:181) menyatakan ada 

beberapa pendekatan gaya belajar yang pertama 

meliputi visual, salah satunya adalah 

menggunakan beragam bentuk grafis untuk 

meyampaikan informasi atau materi pelajaran. 

Kedua, auditory learners pada pendekatan 

pertama menggunakan tape perekam sebagai 

alat bantu, alat ini digunakan untuk merekam 

bacaan atau catatan yang dibacakan atau 

ceramah pengajar di depan kelas untuk 

kemudian didengar kembali, lalu pendekatan 

kedua yang bisa dilakukan adalah dengan 

wawancara atau terlibat dengan kelompok 

diskusi, sedangkan pendekatan ketiga adalah 

dengan mencoba membaca informasi, 

kemudian diringkas dalam bentuk lisan dan 

direkam dan kemudian di dengar dan dipahami. 

Keempat, tactual learners belajar yang mungkin 

bisa dilakukan adalah belajar berdasarkan atau 

melalui pengalaman dengan menggunakan 

berbagai model atau peraga, bekerja di 

laboratorium atau bermain sambil belajar. 

Haenudin (2013) tunarungu berasal 

dari kata “tuna” dan “rungu”, tuna artinya 

kurang dan rungu artinya pendengaran. Orang 

dikatakan tunarungu apabila ia tidak mampu 

mendengar atau kurang mampu mendengar 

suara.  

Wardani (2011:5.6) Ketunarunguan 

dapat diklasifikasikan berdasarkan empat hal, 

yaitu tingkat kehilangan pendengaran, saat 

terjadinya ketunarunguan, letak gangguan 

pendengaran secara anatomis, serta etiologi. 

Berdasarkan tingkah kehilangan pendengaran 

yang diperoleh melalui tes dengan 

menggunakan audio meter, ketunarunguan 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 

1) Tunarungu ringan (mild hearing loss) siswa 

yang tergolong tunarungu ringan mengalami 

kehilangan pendengaran antara 27-40 dB. Ia 

sulit mendengar suara yang jauh sehingga 

membutuhkan temat duduk yang letaknya 

strategis. Apabila di kelas Anda yang 

mengalami tunarungu ringan, hendaknya ia 

ditempatkan paling depan agar lebih mudah 

menangkap suara guru. Siswa yang sejak 

lahir mengalami ketunarunguan ringan 

mengalami sedikit hambatan dalam 

perkembangan bahasanya sehingga 

memerlukan terapi bicara. 

2) Tunarungu sedang (moderate hearing loss) 

siswa yng tergolong tunarungu sedang 

mengalami kehilangan pendengaran antara 

41 – 55 dB. Ia dapat mengerti percakapan 

dari jarak 3 – 5 feet secara berhadapan (face 

to face), tapi tidak dapat mengikuti diskusi 

kelas. Ia membutuhkan alat bantu dengar 

serta terapi bicara. 

3) Tunarungu agak berat (moderately severe 

hearing loss) siswa yang tergolong 

tunarungu agak berat mengalami kehilangan 

pendengaran antara 56 – 70 dB. Ia hanya 

dapat mendengar suara dari jarak dekat 

sehingga ia perlu menggunakan hearing aid. 

Kepada siswa tersebut perlu diberikan 

latihan pendengaran serta latihan untuk 

mengembangkan kemampuan bicara dan 

bahasanya. 

4) Tunarungu berat (severe hearing loss) siswa 

yang tergolong tunarungu berat mengalamai 

kehilangan pendengaran antara 71 – 90 dB 

sehingga ia hanya dapat mendengar suara-

suara yang keras dari jarak dekat. Siswa 

tersebut membutuhkan pendidikan khusus 

secara intensif, alat bantu dengar, serta 

latihan untuk mengembangkan kemampuan 

bicara dan bahasanya. 

5) Tunarungu berat sekali (profound hearing 

loss) siswa yang tergolong tunarungu berat 

sekali mengalami kehilangan pendengaran 

lebih dari 90 dB. Mungkin ia masih 

mendengar suara yang keras, tetapi ia lebih 

menyadari suara melalui getarannya 

(vibration) daripada melalui pola suara. Ia 

juga lebih mengandalkan penglihatannya 

dari pada pendengarannya dalam 



berkomunikasi, yaitu melalui penggunaan 

bahasa isyarat dan membaca ujaran. 

Haenudin (2013:63) mengungkapkan 

Berdasarkan saat terjadinya ketunarunguan 

dapat terjadi pada saat sebelum lahir (prenatal), 

saat dilahirkan atau kelahiran (natal), dan 

sesudah dilahirkan (post natal). Banyak juga 

para ahli yang mengungkapkan tentang 

penyebab ketunarunguan dengan sudut 

pandang yang berbeda. 

Berikut ini faktor-faktor penyebab 

ketunarunguan dikelompokkan sebagai berikut: 

1) Faktor dari dalam diri anak 

a) Faktor keturunan dari salah satu atau 

kedua dari orang tua anak tersebut yang 

mengalami ketunarunguan. Banyak 

kondisi genetik yang berbeda yang dapat 

menyebabkan ketunarunguan. Transmisi 

yang disebabkan gen yang dominan 

resesif dan berhubungan dengan jenis 

kelamin. 

b) Ibu yang sedang mengandung menderita 

Campak Jerman (Rubella) pada masa 

kandungan tiga bulan pertama, akan 

berpengaruh buruk pada janin. Hardi 

(1998), dalam Permanarian Somad dan 

Tati Hernawati (1996:33) melaporkan, 

199 anak yang ibunya terkena virus 

Rubella ketika mengandung anaknya 

selama masa tahun 1964 sampai 1965, 

50% dari siswa tersebut mengalami 

kelainan pendengaran. Rubella yang 

diderita ibu saat hamil merupakan faktor 

penyebab yang paling umum dikenal 

sebagai penyebab ketunarunguan. 

c) Ibu yang sedang hamil mengalami 

keracunan darah (Toxaminia). Hal ini 

bias menyebabkan kerusakan pada 

plasenta yang mempengaruhi 

pertumbuhan janin. Jika hal tersebut 

menyerang syaraf atau alat-alat 

pendengaran, maka siswa tersebut akan 

dilahirkan secara tunarungu. 

2) Faktor dari luar diri siswa 

a) siswa mengalami infeksi pada saat 

dilahirkan. 

Contoh dari anak yang terkena infeksi 

adalah anak yang terserang herfes 

implex, jika infeksi ini menyerang alat 

kelamin ibu, dapat menular pada anak 

pada saat dilahirkan. Demikian juga 

dengan penyakit kelamin yang lain, dapat 

ditularkan melalui terusan jika virusnya 

masih dalam keadaan aktif. Penyakit-

penyakit yang ditularkan ibu kepada 

anaknya 

yang dilahirkan, dapat menimbulkan 

infeksi yang dapat menyebabkan 

kerusakan pada alat-alat atau syaraf 

pendengaran sehingga menimbulkan 

ketunarunguan. 

b) Meningitis atau radang selaput otak 

Hasil dari penelitian dari Fermon (1968), 

Riis (1973), Trybus (1985), Permanarian 

Somad dan Tati Hernawati (1996:34), 

melaporkan bahwa keturunan yang 

disebabkan meningitis masing-masing 

Fermon sebanyak 8,1%, Riis sebanyak 

4,9%, dan Trybus sebanyak 7,3%. 

c) Otitis Media atau radang telinga bagian 

tengah. 

Otitis Media adalah radang pada telinga 

bagian tengah, sehingga menimbulkan 

hantaran bunyi. Jika kondisi tersebut 

sudah kronis dan tidak segera di obati, 

dapat mengakibatkan kehilangan 

pendengaran yang tergolong ringan 

sampai sedang. 

d) Penyakit lain atau kecelakaan yang dapat 

mengakibatkan kerusakan alat-alat 

pendengaran bagian tengah dan dalam. 

Hidayat, dkk (2006:125) Seseorang 

dikatakan tunarungu bila seseorang itu tidak 

memiliki atau masih memiliki sisa pendengaran 

sedemikian rendahnya sehingga tidak dapat 

berfungsi untuk kehidupan sehari-hari sebagai 

mana pada umumnya baik dengan atau tanpa 

mengunakan alat bantu mendengar. 

Berbicara masalah siswa tunarungu 

tidak dapat dipisahkan dengan anak tunawicara. 

Karena secara factual antara keduannya ini sulit 

diditeksi dalam waktu singkat, meskipun yang 

selalu dapat dilihat itu ketidakmampuannya 

dalam berkomunikasi.  

Karena kompleksnya individu ini, 

maka didalam usaha untuk mengenal dan 

mengidentifikasinya perlu adanya kemampuan 

untuk mengetahui beberapa karakteristik 

tertentu yang dimilikinya fisik, meliputi : 

1) Karakteristik fisik, meliputi :  

a) Cara berjalannya kaku dan agak 

membungkuk karena daya 

keseimbangannya terganggu;  

b) Gerakan kaki dan tangannya lincah/cepat 

sebab sering digunakan untuk 

berkomunikasi dengan lingkungannya, 

sebagai pengganti bahasa lisan;  

c) Gerakan matanya cepat dan beringas, 

apabila organ ini tidak dijaga dengan baik 



dapat berakibat melihat menurun karena 

selalu digunakan sebagai pengganti alat 

pendengarannya; 

d) Kemampuan pernapasannya pendek-

pendek terganggu, sehingga tidak 

mampu berbahasa dengan baik 

2) Karakteristik dalam segi bicara atau bahasa, 

meliputi : 

a) Biasanya individu yang tuli juga 

mengalami ketidakmampuan dalam 

berbahasa; 

b) Tunarungu yang diperoleh sejak lahir 

dapat belajar bicara dengan suara normal; 

c) Anak tunarungu miskin dalam kosakata; 

d) Dia mengalami kesulitan didalam 

mengartikan ungkapan-ungkapan bahasa 

yang mengandung arti khiasan dan kata-

kata abstrak; 

e) Dia kurang menguasai irama dan gaya 

bahasa; dan 

f) Dia mengalami kesulitan dalam 

berbahasa verbal dan pasif dalam 

bebahasa. 

3) Karakteristik keperibadiannya, meliputi : 

a) Anak tunarungu yang tidak 

berpendidikan cenderung murung, penuh 

curiga, curang, kejam (bengis), tidak 

simpatik, tidak dapat dipercaya, 

cemburu, tidak wajar, egois, ingin 

membalas dendam dan sebagainya;  

b) Lingkungan yang menyenangkan dan 

memanjakan dapat berpengaruh terhapat 

ketidakmampuan dalam penyesuaian 

mental maupun emosi; dan  

c) Anak tunarungu menunjukan kondisi 

yang lebih neurotik, mengalami 

ketidakamanan, dan berkepribadian 

tertutup (introvert). 

4) Karakteristik emosi dan sosialnya, meliputi:  

a) Suka menafsirkan secara negatif; 

b) Kurang mampu mengendalikan 

emosinya dan sering emosinya 

bergejolak; 

c)  Memiliki perasaan rendah diri dan 

merasa di asingkan; dan 

d) Memiliki rasa cemburu dan sak 

wasangka karena merasa tidak di 

perlakukan dengan adil serta sulit 

bergaul. 

Setelah melihat kemajemukan dan 

kekomplekan karakteristik yang dimiliki oleh 

anak tunarungu, teryata dapat membuka tabir 

kepada semua orang untuk lebih dapat 

mengenalnya 

Namun di lain pihak juga dirasa baik 

oleh masyarakat sekitarnya, keluwarganya 

terutama dirinya sendiri adanya berbangai 

masalah yang muncul akibat dari kondisi-

kondisi yang yang di milikinya, dalam ini 

terutama bila di kaitkan dengan setatus anak 

sebagai siswa di sekolah. Masalah-masalah 

tersebut dapat digolongkan sebagai berikut: 

1) Masalah komunikasi. Masalah ini adalah 

salah satu masalah yang pertama-tama 

dialami mereka. Masalah ini timbul karena 

tidak berfungsinya indra pendengaran baik 

sebagian ataupun seluruhnya. Masalah ini 

adalah masalah anak tunarungu yang paling 

komplek, karena dengan terbatasnya 

kemampuan berkomunikasi teryata 

berakibat fatal dalam kehidupanya. Yang 

demikian dipertegas dengan posisi mereka 

bahwa dengan kelainannya dapat terjadi 

menderita kemerosotan nilai dalam 

masyarakat dan perasaan tidak aman. 

Misalnya masalah-masalah lain yang 

ditimbulkan karena masalah komunikasi, di 

antaranya; tinkah laku yang ditandai dengan 

tekanan emosi, suka marah, gelisah dan 

sebagainya, kesulitan dalan penyesuaian 

social, perkembangan bahasa lambat dan 

sebagainya.  

2) Masalah pribadi. Masalah ini mencakup 

permasalahan yang berkaitan dengan 

masalah kondisi pribadi anak tunarungu, di 

mana masalah-masalah berkisar pada 

perasaan tertekan, perasaan ragu-ragu dan 

selalu curiga, agresif, dan sebagainya. 

Masalah ini muncul karena adanya 

keterbatasaan visual dan dibarengi dengan 

keterbatasan auditif. Dan disamping itu bila 

dilihat dari sumbernya dapat timbul pada 

dirinya sendiri, lingkungan keluwarga, taraf 

keturunannya dan dapat juga disebabkan 

dari kondisi masyarakat yang kurang 

menguntungkan.  

3) Masalah pengajaraan atau kesulihatan 

belajar. Masalah ini berkaitan dengan 

kesulitan-kesulitan dalam proses belajar-

mengajar. Dengan kelainan anak tunarungu 

teryata banyak dilihat berbagai masalah 

yang timbul yang timbul dalam proses 

belajar-mengajar. 

Misalnya,kesulihatan menangkap kata-kata 

abstrak, terutama mengalami kesulihatan 

belajar bidang setudi bahasa, metode yang 

tepat digunakan dalam proses belajar-

mengajar dan sarana yang sesuai untuk 

kegiatan belajar mengar. 



4) Masalah pengguanan masalah waktu 

terluang. Dengan beralasan pada kelainan 

yang dimiliki, anak tunarungu sering 

membuat waktu luangnya dengan sia-sia, 

tidak sedikitpun kegitanan yang berguna di 

lakukanya. Yang menjadi masalah disini 

adalah kegiatan-kegiatan apa yang dapat 

dilakukan sehingga waktu luangnya itu 

penuh manfaat. Kegiatan-kegitan yang 

mungkin bisa dilakukan adalah kegiatan 

extrakulikuler, kerjakelompok, kerja bakti 

dan sebagainya. Mengapa hal ini 

ditekankan, sebab bila tidak diadakan 

tindakan tindakan preventif dapat berakibat 

waktu luangnya diisi dengan kegiatan-

kegiatan yang sangat merugikan,misalnya; 

kenakalan remaja/anak, mengganggu 

ketertiban dan sebagainya 

5) Masalah pembinaan keterampilaan dan 

pekerjaan. Mengingat kognisi anak 

tunarunguatau dengan kata lain kemampuan 

akademiknya terbatas/ terhambat di dalam 

pengembangnya, maka sebagai alternatif 

penggantinya mempersiapkan diri anak 

tunarungu untuk mas depannya, Nampak 

perlu diadakan pembinaan keterampilan 

atau latihan kerja sehingga bila mereka 

keluar dari pendidikan tidak mengalami 

kesulitan di dalam mencari pekerjaan 

sebagai salah satu usaha untuk menghadapi 

dirinya, sehingga tidak terlalu 

menggantungkan dirinya pada orang lain. 

Jihad dan Haris (2012:1) menyatakan 

bahwa belajar adalah kegiatan berproses dan 

merupakan unsur yang sangat fundamental 

dalam penyelenggaraan jenis dan jenjang 

pendidikan. 

 Purwanto (2015:66) yang dikutip oleh 

Setiani menyatakan bahwa prestasi belajar 

adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah 

mengikuti proses belajar mengajar sesuai 

dengan tujuan pendidikan. Sedangkan Nasution 

(1996:17) menyatakan bahwa prestasi belajar 

adalah kesempurnaan yang dicapai seseorang 

dalam berpikir, merasa dan berbuat. Sejalan 

dengan dengan pernyataan tersebut. 

Syah (2012:222) mengemukakan bahwa 

ada bebrapa alternatif norma pengukuran 

tingkat keberhasilan siswa setelah mengikuti 

proses mengajar-belajar, dimana norma-norma 

pengukuran tersebut ialah  

1) Norma skala angka 0-10, angka terendah 

yang menyatakan keberhasilan belajar 5 atau 

6.  

2) Norma skala angka dari 1-100, angka 

terendah yang menyatakan keberhasilan 

belajar adalah 55 atau 60. 

Slameto (2003: 53) mengemukakan secara jelas 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar dibagi menjadi dua bagian 

yaitu: 

1) Faktor dari dalam diri anak (intern) 

Faktor intern ini dibagi menjadi 3 tingkatan 

yang perlu dibahas menurut Slameto (2005: 

53), yaitu: 

a) Faktor jasmani  

Dalam faktor yang jasmani dibagi 

menjadi dua yaitu faktor kesehatan dan 

faktor cacat tubuh. Pertama, faktor 

kesehatan sangat berpengaruh terhadap 

proses belajar siswa, jika kesehatan 

seseorang terganggu atau cepat lelah, kurang 

bersemangat, mudah pusing, ngantuk, jika 

keadaan bedannya lemah dan kurang darah 

ataupun ada gangguan kelaianan alat 

inderanya. Kedua, cacat tubuh adalah 

sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau 

kurang sempurnanya mengnal tubuh atau 

badan. Cacat ini berupa buta, setangah buta, 

patah kaki, dan lain-lain (Slameto 2003: 55). 

b) Faktor Psikologis  

Pertama, intelegensi, Slameto (2003: 

56) mengemukakan bahwa intelegensi atau 

kecapakan terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan 

menyesuaikan ke dalam situasi yang baru 

dan cepat efektif mengetahui atau 

menggunakan konsep-konsep yang abstrak 

secara efektif, mengetahui relasi dan 

mempelajarinya dengan cepat  

Kedua, perhatian. Al-Ghazali 

(dikutip oleh Slameto 2003: 56) 

mengemukakan bahwa perhatian adalah 

keaktifan yang dipertinggi jiwa ataupun 

bertujuan semata-mata kepada suatu benda atau 

hal ataupun sekumpulan objek. Untuk 

menjamin belajar yang lebih baik makan anak 

didik harus mempunyai perhatian terhadap 

bahan yang dipelajarinya. Jika bahan pelajaran 

tidak menjadi perhatian siswa, maka timbullah 

kebosanan, sehingga tidak suka lagi belajar. 

Ketiga, bakat. Hilgard (dikutip oleh 

Slameto, 2003: 57) menyatakan bahwa bakat 

adalah the capacity to learn. Bakat adalah 

kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu 

akan terealisasi pencapaian kecakapan yang 

dinyatakan sesudah belajar atau terlatih. 

Keempat, minat. Minat besar 

pengaruhnya terhadap aktifitas belajar siswa, 



siswa yang gemar membaca akan dapat 

memperoleh berbagai pengetahuan dan 

teknologi. Wawasan akan bertambah luas 

sehingga akan sangat mempengaruhi 

peningkatan atau pencapaian prestasi belajar 

secara optimal. 

Kelima, motivasi. Lameto (2003: 56) 

berpendapat bahwa motivasi erat sekali 

hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai 

dalam belajar, sedangkan yang menjadi 

penyebab adalah motivasi itu sendiri sebagai 

daya penggerak atau pendorongnya. 

Keenam, Kematangan. Slameto (2003: 

58) mengemukakan bahwa kematangan adalah 

sesuatu tingkah atau fase dalam pertumbuhan 

seseorang dimana alat-alat tubuhnya sudah siap 

melaksanakan kecakapan baru. 

Ketujuh, kesiapan. Kesiapan yang 

dinyatakan James Drever seperti yang (dikutip 

oleh Slameto, 2003: 56) adalah preparedes to 

respon or react. Jadi, kesiapan siswa dalam 

proses belajar mengajar, sangat mempengaruhi 

prestasi belajar, dengan demikian prestasi dapat 

berdampak positif bilamana siswa itu sendiri 

mempunyai kesiapan dalam menerima suatu 

pelajaran dengan baik. 

2) Faktor yang berasal dari Luar (faktor 

ekstern) 

Slameto (2003: 60) mengidentifikasi 

faktor ekstern yang berpengaruh terhadap 

prestasi belajar dikelompokan menjadi tiga 

yaitu: 

a) Faktor Keluarga  

Faktor keluarga sangat berperan aktif bagi 

siswa dan dapat mempengaruhi dari 

keluarga, antara lain: 

(1) Cara orang tua mendidik 

(2) Relasi antar anggota keluarga  

(3) Keadaan keluarga 

b) Faktor sekolah  

Faktor sekolah yang dapat mempengaruhi 

adalah sebagai berikut: 

(1) Guru dan cara mengajar 

Faktor guru dan cara mengajarnya 

merupakan faktor yang sangat penting, 

bagaimana sikap dan kepribadian guru, 

tinggi rendahnya pengetahuan yang 

dimiliki oleh guru, dan bagaimana cara 

guru itu mengajarkan pengetahuan itu 

kepada para siswa turut menentukan hasil 

belajar yang akan dicapai oleh mereka. 

(2) Model pembelajaran  

Dalam hal ini, model atau motode 

pembeajaran yang digunakan oleh guru 

tidak hanya terpaku pada satu model 

pembelajaran saja, akan tetapi harus 

bervariasi yang disesuaikan dengan konsep 

yang diajarkan dan sesuai dengan 

kebutuhan siswa. 

(3) Interaksi guru dan siswa 

Guru harus berinteraksi dengan murid 

secara intim, agar proses belajar mengajar 

itu lancar. Oleh karena itu, siswa merasa 

nyaman belajar bersama guru, sehingga 

menimbulkan partisipasi aktif di dalam 

belajar. 

c) Faktor lingkungan masyarakat 

Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

siswa antara lain:  

(1) Kegiatan siswa dengan masyarakat  

 Jika siswa ambil bagian dalam kegiatan 

masyarakat misalnya berorganisasi, 

kegiatan sosial, keagamaan dan lain-

lain, maka pengalaman hidupnya akan 

bertambah. 

(2) Teman bergaul  

Siswa perlu bergaul dengan orang lain, 

untuk mengembangkan kehidupan 

sosialisasinya. Tetapi perlu dijaga 

jangan sampai mendapatkan teman 

bergaul yang buruk perangainya. 

Perbuatan tidak baik mudah 

berpengaruh terhadap orang lain. 

(3) Cara hidup lingkungan  

Cara hidup tetangga sekita rumah 

dimana siswa tinggal, besar pengaruh 

terhadap pertumbuhan setiap orang. 

Banyak orang yang buruk perangainya 

karena berada di lingkungan yang 

kurang baik. 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Berdasarkan fokus penelitian, maka 

tujuan dari penelitian untuk memperoleh 

gambaran atau deskripsi mengenai gaya belajar 

kinestetik siswa tunarungu berprestasi di 

Sekolah Luar Biasa B Tunas Kasih 2 Kota 

Bogor. 

Tempat dari pengambilan data 

penelitian dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa 

B Tunas Kasih 2 Kota Bogor yang Berlokasi di 

Jalan Lingkar Utara No.16 Yasmin Semplak 

Kota Bogor Telpon (0251) 7531257. 

Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian di 

Sekolah Luar Biasa B Tunas Kasih 2 Kota 

Bogor semester ganjil tahun pelajaran 

2017/2018, pada tanggal 23 s/d 28 Mei 2018.  



Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui macam-macam gaya belajar siswa 

tunarungu berprestasi di sekolah dan penelitian 

ini juga bertujuan untuk mengetahui gaya 

belajar siswa tunarungu di Sekolah Luar Biasa 

B Tunas Kasih 2 Kota Bogor dengan 

mendeskripsikan hasil temuan penelitian.  

 
Gambar 1.Mekanisme Penelitian 

 

Sumber informasi adalah yang dapat 

memberikan informasi sesuai yang diutarakan 

Patton dan Mc Millan, (2001 : 400) 

 

HASIL PEMBAHASAN  

 

       Temuan Penelitian sumber data yang 

dijadikan basis dalam temuan penelitian ini 

adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan 

pihak-pihak yang terkait atau mengetahui 

tentang permasalahan dalam skripsi ini, yaitu 

mengenai gaya belajar siswa tunarungu 

berprestasi di Sekolah Luar Biasa B Tunas 

Kasih 2 Kota Bogor tahun pelajaran 2017/2018. 

Wawancara diantaranya dilakukan kepada 

siswa, orang tua siswa, keluarga siswa 

(Bapak/Ibu) dan guru (Walikelas). Selain 

dengan menggunakan data hasil wawancara, 

temuan penelitian ini juga dilengkapi dengan 

hasil observasi dan dokumentasi di lokasi 

penelitian. 

 Hasil wawancara, observasi dan 

penelusuran dokumen mengenai gaya belajar 

siswa tunarungu berprestasi menunjukan fakta-

fakta empirik sebagai berikut : 

 Dari kelima anak tersebut mempunyai 

gaya belajar yang berbeda-beda namun siswa 

berprestasi tersebut lebih condong ke gaya 

belajar kinestetik. Sebagaimana terlihat dari 

hasil wawancara, observasi dan penelusuran 

dokumen mengenai gaya belajar kinestetik 

siswa tunarungu berprestasi. 

 

SIMPULAN 

 

Berdasarkan temuan hasil penelitian di 

lapangan mengenai gaya belajar kinestetik 

siswa tunarungu berprestasi maka dapat di 

simpulkan bahwa : 

1. Gaya Belajar Kinestetik 

Dari satu subyek berprestasi yang diteliti dari 5 

(lima) siswa tunarungu menunjukan kombinasi 

gaya belajar visual, audio dan kinestetik (gaya 

belajar), namun fokus subyek berprestasi 

tersebut kecendrungan pada gaya belajar visual. 

Gaya belajar visual pada subyek 

menggambarkan, tulisan tangan rapi dan 

teratur, mengingat apa yang dilihat, daripada 

yang didengar, mempunyai masalah untuk 

mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis. 

dan  Gaya belajar kinestetik pada subyek suka 

bergerak repleks jika siswa diintruksikan 

mengerjakan tugas, langsung mengerjakan 

walaupun suasana gaduh dan repleks berlari 

jika dipangil kedepan kelas. Belajar menyentuh 

menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian 

siswa, berdiri dekat ketika berbicara dengan 

orang, selalu berorientasi pada fisik dan banyak 

bergerak, mempunyai perkembangan awal otot-

otot yang besar, belajar melalui memanipulasi 

dan praktik, menghafal dengan cara berjalan 

dan melihat, menggunakan jari sebagai 

petunjuk ketika membaca, banyak 

menggunakan isyarat tubuh, tidak dapat duduk 

diam dalam waktu lama, 

2. Siswa Tunarungu Berprestasi 

Dari satu subyek siswa tunarungu berprestasi 

yang diteliti dari 5 (lima) siswa tunarungu di 

Sekolah Luar Biasa B Tunas Kasih 2 Kota 

Bogor di kelas III kemandirian belajar, rajin 

dan patuh terhadap orang tua, tingkat 

decibelnya (dB) yang berbeda-beda tetapi  

masih termasuk tunarungu ringan, dengan 

pembelajaran harus menggunakan gambar, alat 

peraga, gaya bibir, bahasa isyarat dan suara 

yang lantang. Prestasi belajar subyek dari kelas 

I-III dikategorikan baik, ini dibuktikan dengan 

prestasi yang diraih sebagai juara I dan II dalam 

prestasi akademik maupun non akademik 

tingkat Kecamatan dan Kota. 
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