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PROSES BERPIKIR ANAK TUNANETRA DALAM MENYELESAIKAN
PERMASALAHAN PERSEGI PANJANG

Susanto

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui proses berpikir anak tunanetra dalam
menyelesaikan permasalahan persegi panjang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif-eksploratif,
mengungkap terjadinya proses berpikir mahasiswa dalam memahami proses berpikir anak
tunanetra. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Dalam menyelesaikan permasalahan pertama,
anak selalu menggunakan cara coba-coba (trial and error). Setelah dikembangkan dengan
beberapa soal yang berbeda tetapi masih dalam permasalahan persegi panjang, ternyata anak
tetap menggunakan cara coba-coba tersebut hingga menemukan bilangan yang diyakini benar,
sedangkan untuk permasalahan kedua, mulanya anak tidak melibatkan bilangan 1 sebagai lebar
suatu persegi panjang yang luasnya 24 satuan luas. Setelah mengetahui perbedaan antara
bilangan bulat, bilangan genap, dan bilangan prima, akhirnya responden dapat menyelesaikan
masalah dengan benar. Responden benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan persegi
panjang yakni menentukan banyaknya persegi panjang jika diketahui luas persegi panjang;
panjang dan lebar dalam bilangan bulat.

Kata kunci: Proses berpikir, Anak tunanetra.

LATAR BELAKANG Salah  satu  dari  faktor  tersebut  adalah
Matematika merupakan ilmu penyelenggaraan pembelajaran yang

universal yang mendasari masih banyak didominasi guru. Hudojo
perkembangan teknologi modern, (2002:2) menyatakan bahwa, guru
mempunyai peran penting dalam masih  senang  mengajar  dengan  pola
berbagai disiplin dan memajukan daya pembelajaran konvensional dan sedikit
pikir   manusia. (Depdiknas: 2006) sekali melihat peluang-pelbuang untuk
Begitu pentingnya membangun melakukan kegiatan yang lebih inovatif.
kemampuan berpikir matematis, maka Pembelajaran dilakukan kurang
matematika diberikan kepada semua memperhatikan aspek kemampuan
peserta didik mulai dari sekolah dasar siswa  dan  sejauh  mana  pembelajaran
untuk membekali peserta didik dengan dapat   memberikan kontribusi bagi
kemampuan berpikir logis, analitis, pengembangan pemahaman dan
sistematis, kritis, dan kreatif. penalaran berpikir siswa.
Perkembangan pesat di bidang Peningkatan kualitas
teknologi  informasi dan komunikasi pembelajaran matematika diharapkan
dewasa ini dilandasi oleh perkembangan mengacu pada  Standar Proses yang
matematika  di  bidang  teori  bilangan, dikemukakan dalam Peraturan
aljabar,  analisis,  teori  peluang  dan Pemerintah nomor  19 tahun 2005 yang
matematika diskrit.  Untuk menguasai mengemukakan bahwa Standar Proses
dan mencipta teknologi di masa depan pembelajaran pada satuan pendidikan
diperlukan penguasaan matematika diselenggarakan secara interaktif,
yang kuat sejak dini. inspiratif, menyenangkan, menantang,

Banyak faktor yang harus memotivasi peserta didik untuk
diperhatikan dalam pengelolaan berpartisipasi aktif, serta memberikan
pembelajaran matematika agar ruang   yang   cukup   bagi   prakarsa,
pembelajaran tersebut dapat kreativitas, dan kemandirian sesuai
memberikan hasil yang diharapkan.
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dengan bakat, minat, dan perkembangan
fisik serta psikologis peserta didik.

Pembelajaran matematika
merupakan bagian integral dari
pendidikan nasional, memegang
peranan yang sangat penting bagi
perkembangan ilmu dan teknologi.
Sepanjang peradaban manusia,
matematika selalu memberi kontribusi
cukup bermanfaat bagi kemajuan dan
perkembangan peradaban manusia.
Oleh karena itu, guru-guru bidang studi
matematika perlu membekali siswa
dengan pengetahuan dan keterampilan
yang bermanfaat demi menjawab
tantangan masa depan. Sehubungan
dengan ini Soedjadi (1995: 2)
mengemukakan bahwa matematika
sebagai salah satu ilmu dasar, baik
aspek terapannya maupun aspek
penalarannya mempunyai peranan yang
amat penting dalam upaya penguasaan
ilmu dan teknologi. Ini berarti bahwa
sampai batas tertentu matematika perlu
dikuasai oleh segenap warga Indonesia,
baik penerapannya maupun proses
berpikirnya. Lebih lanjut Sodjadi
mengemukakan bahwa matematika
sekolah yang merupakan bagian dari
matematika yang dipilih atas dasar
kepentingan pengembangan
kemampuan dan kepribadian peserta
didik serta perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, perlu selalu
dapat sejalan dengan tuntutan
kepentingan peserta didik menghadapi
kehidupan masa depan. Demikian pula
Hudoyo (2001: 12) mengatakan bahwa
penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi harus didasari oleh
penguasaan matematika; karena
menguasai matematika merupakan
kunci utama dalam menguasai ilmu dan
teknologi.

Memperhatikan peranan penting
matematika dalam menyelesaikan
masalah sehari-hari menuntut siswa
untuk mampu menggunakan

matematika dalam memecahkan
masalah-masalah yang erat kaitannya
dengan dunia nyata. Sebagaimana
Soedjadi (1995: 33) telah
mengemukakan bahwa pengajaran
matematika tidak cukup lagi hanya
membekali siswa dengan keterampilan
menggunakan matematika, lebih-lebih
hanya membekali siswa dengan
keterampilan menyelesaikan soal-soal
Ujian Akhir Negara (UAN). Pendidikan
matematika harus diarahkan kepada
menumbuh kembangkan kemampuan
yang transferabel dalam kehidupan
siswa kelak. Dalam hal ini kemampuan
memecahkan masalah harus
ditempatkan sebagai kemampuan sentral
sesuai dengan jenjang kelas yang
ditangani, dan dapat ditingkatkan
kompleksitasnya.

Selanjutnya, mengajar dan
belajar matematika merupakan dua hal
yang berbeda, tetapi keduanya saling
berkaitan. Mengajar akan efektif bila
kemampuan berpikir anak diperhatikan;
artinya perhatian ditujukan kepada
kesiapan struktur kognitif siswa.
Struktur kognitif ini mengacu kepada
organisasi pengetahuan atau
pengalaman yang telah dikuasai seorang
siswa sehingga memungkinkan siswa
tersebut menangkap ide-ide atau
konsep-konsep baru. Teori yang
berkaitan dengan bagaimana siswa
berpikir dan bagaimana berpikir siswa
dapat berubah, keduanya sangat penting
dalam pembelajaran matematika di
sekolah.

Keberhasilan pembelajaran
matematika di sekolah dipengaruhi oleh
banyak faktor. Salah satu diantaranya
adalah faktor lingkungan, baik sosial
maupun alam melalui kemampuan
inderanya. Sekalipun masing-masing
indera mempunyai sifat dan
karakteristik yang khas, namun dalam
bekerjanya memerlukan kerjasama dan
keterpaduan diantara indera penglihat,
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pendengar, pengecap, peraba, dan
pembau atau pencium. Tujuan
kerjasama antar indera adalah untuk
mendapatkan pengenalan, memperoleh
pengertian, atau makna yang lengkap
dan utuh tentang objek di
lingkungannya termasuk dalam
menyelesaikan permasalahan persegi
panjang.

Anak tunanetra adalah anak
yang indera penglihatannya (kedua-
duanya) tidak berfungsi sebagai saluran
penerima informasi dalam kegiatan
sehari-hari seperti halnya anak awas.
Anak tersebut mengalami kelainan
penglihatan yang tidak dapat dikoreksi
dengan pengobatan atau alat optik apa
pun, karena anak tidak mampu lagi
memanfaatkan indra penglihatannya. Ia
hanya dapat dididik melalui saluran lain
selain mata.

Khusus bagi anak tunanetra,
maka dalam menyelesaikan
permasalahan (termasuk permasalahan
tentang persegi panjang), tidak dapat
diperoleh secara lengkap dan utuh.
Akibatnya perkembangan kognitif anak
tunanetra cenderung terhambat jika
dibandingkan dengan anak-anak awas
pada umumnya. Hal ini disebabkan
perkembangan kognitif tidak saja erat
kaitannya dengan kecerdasan atau
kemampuan intelegensinya, tetapi juga
dengan kemampuan indera penglihatan.
Melalui indera ini pula sebagian besar
rangsang atau informasi akan diterima
untuk selanjutnya diteruskan ke otak,
sehingga timbul kesan atau persepsi dan
pengertian tertentu terhadap rangsang
tersebut.

Anak tunanetra memiliki
keterbatasan atau bahkan
ketidakmampuan dalam menerima
rangsang atau informasi dari luar
dirinya melalui indera penglihatnya.
Penerimaan rangsang hanya dapat
dilakukan melalui pemanfaatan indera-
indera lain diluar indera penglihatnya.

Namun karena dorongan dan kebutuhan
anak untuk tetap mengenal dunia
sekitarnya, anak tunanetra biasanya
menggantikannya dengan indera
pendengaran sebagai saluran utama
penerima informasi. Meskipun indera
pendengaran hanya mampu menerima
informasi dari luar yang berupa suara.
Berdasarkan suara, seseorang hanya
akan mampu mendeteksi dan
menggambarkan tentang arah, sumber,
jarak suatu objek informasi; tentang
ukuran dan kualitas ruangan, tidak
mampu memberikan gambaran yang
kongkrit mengenai bentuk, kedalaman,
warna, dan dinamikanya.

Ketunanetraan yang terjadi pada
anak membawa konsekuensi terhadap
terhambatnya perkembangan berpikir
anak tersebut. Hal ini disebabkan
perkembangan kemampuan kognitif
seseorang menuntut partisipasi aktif,
peran dan fungsi penglihatan sebagai
saluran utama dalam melakukan
pengamatan terhadap dunia luar.
Sementara itu, pernyataan yang
mengatakan bahwa matematika sangat
sulit diajarkan untuk anak tunanetra
sebenarnya hanyalah pandangan mereka
yang melihat tunanetra dari segi
hambatan. Bahkan Darling (dalam
Efendi, 2006) menyatakan bahwa
aktivitas belajar bagi anak tunanetra
dapat diciptakan sama dengan anak
tidak mengalami hambatan penglihatan
(anak awas). Lebih lanjut ia mengatakan
bahwa alat bantu matematika sangat
penting digunakan dalam
mengembangkan konsep-konsep yang
benar bagi anak tunanetra.

Berdasarkan uraian diatas, perlu
diadakan pengkajian lebih lanjut agar
dapat diketahui proses berpikir anak
tunanetra dalam menyelesaikan
permasalahan persegi panjang.
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TEMUAN DAN ANALISIS DATA P:  Pertama  apa?  (ia  menjawab
Data dari transkrip lengkap dengan mengatakan

menyelesaikan masalah ini ditulis untuk sebagai berikut:)
mewakili  data  yang  diperoleh  Peneliti R:  Panjang, suruh nyari
untuk permasalahan pertama dan panjangnya.   (peneliti masih
permasalahan kedua yang telah terekam tetap ingin mengetahui apa
camera video dan di transfer di DVD. saja yang ditanyakan berkaitan
Transkrip    dimaksud adalah hasil dengan permasalahan yang
pengambilan data penelitian terhadap diberikan termasuk urutan
Yulius dalam menyelesaikan dua pertanyaan dengan bertanya:)
permasalahan persegi panjang P:  Kemudian  yang  kedua?  (ia
menggunakan metode think aloud menjawab benar dengan
dilanjutkan wawancara mendalam (dept mengatakan:)
interview). Adapun soal yang diberikan R:  Lebarnya. (akhirnya peneliti
adalah:  (1)  Sebuah  persegi  panjang menanyakan pertanyaan
mempunyai   keliling   320   m   dan berikutnya yang harus dijawab
panjangnya  3  kali  lebarnya.  Tentukan responden berkaitan dengan
panjang,   lebar,   serta   luas   persegi permasalahan dengan bertanya
panjang  tersebut.  (2)  Berapa  banyak sebagai berikut:)
persegi panjang yang memiliki luas 24 P:  Terus yang ketiga? (ia dengan
satuan  luas,  bila  panjang  dan  lebar benar menjawab:)
dalam bilangan bulat. R:  Luasnya.

a) Permasalahan Pertama 2)Responden terlihat belum
Sebagaimana disebutkan memiliki rencana penyelesaian

sebelumnya bahwa permasalahan terhadap permasalahan yang
pertama  penelitian  awal  ini  adalah: diajukan. Terlihat pada petikan
Sebuah persegi panjang mempunyai wawancara sebagai berikut.
keliling 320 m dan panjangnya 3 kali P:  Terus  rencananya  Yus  mau
lebarnya. Tentukan panjang, lebar, serta menggunakan apa?
luas persegi panjang tersebut. (Responden terlihat bingung,
Berdasarkan data penelitian, temuan sepertinya tidak mengetahui
yang diperoleh dapat diuraikan sebagai apa maksud pertanyaan
berikut. tersebut dengan berkata lirih:)
1) Responden telah memahami R:  Rencana ya Pak, (Terus diam 6

masalah. Hal ini dapat ditunjukkan detik kemudian Yus meraba
sebagaimana petikan wawancara soal; karena merabanya
sebagai berikut. terkesan lama, kemudian
P:  Jadi  ada  berapa  pertanyaan Peneliti mengajukan

disitu? (langsung ia pertanyaan:)
menjawab:) P:  Menyelesaikannya itu lo.

R:  Tiga. (Untuk mengetahui (Kemudian membaca tulisan
apakah responden benar-benar braille yang telah ditulisnya:)
memahami   soal, termasuk R:  Keliling 320 m, tapi
urutan pertanyaan yang panjangnya tiga kali lebar
berkaitan dengan (diam 4 detik kemudian
permasalahan tersebut, peneliti mengatakannya kembali) Tiga
mengembangkan pertanyaan kali   lebarnya, (Diam lama
berikutnya:) sekitar 7 detik kemudian
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berkata) em... jadi... kalau apa
ya...(Kelihatannya bingung
dan apa yang akan dilakukan
belum jelas).

3) Responden menggunakan cara
coba-coba (trial and error) dalam
menyelesaikan permasalahan
persegi panjang. Responden
memberi nama trial and error
dengan sebutan: ”coba-coba”,
”ndak mikir”, ”cara langsung”,
atau ”belum berpikir”. Hal ini
dapat dilihat pada petikan
wawancara sebagai berikut.
R: Kalau secara pikiran akal kan

kalau cuma 320 mendingan
bisa saja kan, ya panjangnya
16 lebarnya 10; luasnya
panjang kali lebar. (Karena
jawaban Responden jelas
salah, maka Peneliti berusaha
mengklarifikasi dan
mengembangkan pertanyaan
sebagai berikut:)

P: Panjangnya berapa? (Terlihat
bahwa responden ragu-ragu
terhadap jawaban yang baru
saja disampaikan kepada
peneliti; keadaan seperti ini
terlihat dari jawaban yang
diberikan sebagai berikut:)

R: Panjangnya 16; kalau panjang
16 lebar 10, luasnya ...
(Jawabannya terlihat kurang
meyakinkan; apalagi setelah
menjawab dengan lirih
kemudian diam; karena itu
Peneliti mencoba ingin
mengembangkan pertanyaan
dengan maksud agar diketahui
proses berpikir yang terjadi
pada responden. Sehingga
pertanyaan yang diajukan
adalah sebagai berikut:)

P: Kelilingnya berapa?
(Responden terus diam setelah
menjawab sebagai berikut:)

ISSN: 2442-7616

R: Kelilingnya ... (Peneliti
semakin yakin bahwa
Responden memang benar-
benar masih ragu dengan
jawabannya sendiri, dan jelas
Responden belum memiliki
rencana yang pasti
sebagaimana langkah
penyelesaian masalah menurut
Polya; karenanya Peneliti
mencoba mengajukan
pertanyaan yang arahnya ingin
mengetahui apakah Responden
sudah mempunyai rencana
penyelesaian atau belum
dengan mengajukan
pertanyaan. Tetapi sebelum
pertanyaan selesai diajukan,
Responden sudah buru-buru
menjawab. Penggalan
pertanyaan Peneliti tersebut
sebagai berikut:)

P: Yus kok... (Peneliti bermaksud
mengajukan pertanyaan :”Yus
kok langsung tahu panjangnya
16 dan lebarnya 10”. Ternyata
Responden buru-buru
menjawab:)

R: N...dak anu Pak. (Peneliti
semakin yakin Responden
tidak punya rencana pasti,
sehingga peneliti mencoba
menggali rencana yang akan
digunakan Responden untuk
menyelesaikan masalah.
Pertanyaan yang direncanakan
untuk menggali rencana
penyelesaian dari Responden
adalah: ”Berpikirnya Yus
bagaimana tahu-tahu kok Yus
menemukan panjangnya,
lebarnya, sehingga
menemukan bilangan 16 dan
10”. Tetapi Peneliti belum
selesai mengajukan
pertanyaan, Responden sudah
buru-buru menjawab; sehingga
penggalan pertanyaan yang
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diajukan adalah sebagai meraba adalah sebagai
berikut:) berikut:)

P:  Berpikirnya Yus bagaimana R:  Ini Pak, masalahnya
tahu-tahu kok Yus panjangnya tiga kali lebarnya.
menemukan panjangnya, (Jawaban Responden sudah
lebarnya,  ....  (Buru-buru  Ia menunjukkan aturan pengaitan
menjawab:) panjang dan  lebar  pada  soal;

R:  Anu Pak itu secara ndak mikir, selanjutnya Peneliti ingin
belum berpikir. (Dari sini jelas memastikan bahwa jawaban
bahwa rencana yang diajukan Responden 16 untuk  panjang
belum meyakinkan, mungkin dan  10  untuk  lebar persegi
Responden hanya menduga panjang itu salah, maka
dengan mencoba memilih dua Peneliti memberikan
bilangan  yang masing-masing tanggapan dan pertanyaan
dianggapnya  sebagai panjang sebagai berikut:)
dan   lebar persegi panjang P: Ya!  Sekarang  kalau  16  dan
tersebut;  dan  cara  coba-coba 10? (Maksud Peneliti adalah
(trial  and  error)  itulah  yang jika panjangnya 16 dan
merupakan rencana responden lebarnya  10  apakah pasangan
untuk menyelesaikan masalah. bilangan tersebut dapat
Selanjutnya untuk memastikan dianggap sebagai salah satu
bahwa jawaban Responden jawaban yang membenarkan
adalah salah;  sehingga untuk penggalan kalimat dalam soal:
memulainya dengan ”...   panjangnya   tiga   kali
mengajukan pernyataan yang lebarnya ...”. Ternyata dengan
berkaitan dengan jawaban spontan Responden menjawab
Responden, dan pertanyaan sebagai berikut:)
yang berkaitan dengan panjang R:  Ya  ndak  bisa.  (Selanjutnya
dan lebar sebagai berikut:) Peneliti setuju dengan jawaban

P:  Umpama pikiran Yus itu benar Responden,  dan  yakin bahwa
panjangnya 16  lebarnya  10; Responden memperoleh
tadi kan ada pernyataan; bilangan  16  dan  10  tersebut
pernyataan mana yang hanya coba-coba saja;
mengaitkan panjang dan lebar sehingga pernyataan dan
tadi? (Peneliti bermaksud pertanyaan yang diajukan
ingin mengetahui apakah adalah sebagai berikut:)
responden mampu melihat P:  Tidak   bisa   kan   ya;   O...
hubungan antara data serta maksudnya Yus  coba-coba?
kondisi apa yang ada/tersedia (Responden menjawab spontan
dengan  data  dan  apa  yang sambil tersenyum sebagai
tidak diketahui/dicari. Apakah berikut:)
responden pernah menjumpai R:  Coba-coba.
masalah itu sebelumnya. b) Permasalahan Kedua
Ternyata benar-benar Permasalahan kedua adalah:
responden belum pernah Berapa  banyak  persegi  panjang  yang
menjumpai masalah tersebut

memiliki  luas  24  satuan  luas,  bila
sebelumnya. Bukti pernyataan

panjang   dan lebar dalam bilangan
yang diungkapkan sambil bulat.Berdasarkan data penelitian dan
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temuan yang diperoleh dapat dianalisa
sebagai berikut.
1) Mulanya anak tidak melibatkan

bilangan 1 sebagai lebar suatu
persegi panjang yang luasnya 24
satuan luas. Adapun bukti
pernyataan tersebut terlihat pada
petikan wawancara sebagai berikut
(P adalah peneliti, dan R adalah
responden).
P : Sekarang perhatikan

permasalahan berikut ini: berapa
banyak persegi panjang yang
memiliki luas 24 satuan luas,
bila panjang dan lebar dalam
bilangan bulat. Ada berapa
banyak Yus? (Peneliti mulanya
menduga responden akan
menjawab “empat”; ternyata ia
menjawab demikian:)

R : 2 kali 12. (Maksudnya persegi
panjang tersebut satu
diantaranya adalah persegi
panjang berukuran 3 satuan
untuk lebar dan 8 satuan untuk
panjang. Karena peneliti yakin
responden akan mengungkapkan
ukuran persegi panjang yang
lain, sehingga peneliti
memberikan respon sebagai
berikut:)

P : Terus. (Ternyata responden
menjawab:)

R : 3 kali 8. (Peneliti mengatakan:)
P : Terus. (Kemudian responden

menjawab:)
R : 4 kali 6. (Setelah responden

terlihat telh mengakhiri
jawabannya, peneliti menduga
bahwa responden tidak
melibatkan bilangan 1 sebagai
lebar persegi panjang tersebut;
karenanya peneliti mengajukan
pertanyaan sebagai berikut:)

P : Apakah 1 tidak termasuk?
R : 1 ndak ikut Pak.

2) Salah satu alasan mengapa bilangan
1 tidak diikut sertakan dalam

pasangan bilangan yang merupakan
panjang dan lebar suatu persegi
panjang yang luasnya 24 satuan luas
adalah anak menganggap bahwa 1
tidak termasuk bilangan bulat. Hal
ini dapat dilihat pada petikan
wawancara sebagai berikut.
P : Kan 1 kali 24 sama dengan 24?
R : 1 bukan bilangan bulat.

3) Alasan lain mengapa bilangan 1
tidak diikut sertakan dalam
pasangan bilangan yang merupakan
panjang dan lebar suatu persegi
panjang yang luasnya 24 satuan luas
adalah anak masih bingung untuk
membedakan bilangan bulat,
bilangan genap, bilangan ganjil, dan
bilangan prima. Petikan wawancara
sebagai bukti dalam hal ini adalah
sebagai berikut.

P : Bilangan bulat itu berapa saja?
(Dengan pertanyaan tersebut
peneliti bermaksud menggali
seberapa jauh responden
mengetahui tentang bilangan
bulat. Ternyata jawaban
responden sebagai berikut:)

R : 2, 4, 6. (Peneliti menduga
responden tidak dapat
membedakan antara bilangan
bulat dengan bilangan genap;
sehingga peneliti
mengembangkan pertanyaan
sebagai berikut:)

P : Kalau bilangan genap itu berapa
saja? (Ternyata responden
memberikan jawaban yang
sama, yakni:)

R : 2, 4, 6. (Selanjutnya peneliti
mengembangkan pertanyaan
lebih lanjut sebagai berikut:)

P : Berarti sama dong; berapa saja
bilangan bulat itu? (Responden
menjawab:)

R : 2. (Jawabannya benar, tetapi
peneliti menduga ia belum
mengetahui bilangan bulat;
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karenanya peneliti menanyakan
bilangan yang lain yakni 3
dengan bertanya:)

P : 3? (Ternyata responden
menganggap bahwa 3 bukan
termasuk bilangan bulat, dengan
mengatakan:)

R : Bukan.
P : Kenapa?
R : Karena tidak bisa dibagi 2.
P : Bilangan yang habis dibagi 2

bilangan apa? (Jawaban
responden semakin tidak
mengarah ke pemahaman yang
benar; terlihat dari jawaban yang
diberikan sebagai berikut:)

R : Prima
P : Prima?
R : Ya, prima
P : 2 prima atau bukan?
R : ya.
P : Mengapa?
R : Karena tidak bisa dibagi; dibagi

bilangan 1 dan itu sendiri.
(Maksud responden adalah
karena 2 hanya dapat dibagi
dengan bilangan 1 dan bilangan
2 sendiri. Karenanya peneliti
menegaskan pengertian bilangan
prima tersebut dengan
mengatakan sebagai berikut:)

P : Bilangan prima adalah bilangan
yang tepat memiliki 2 faktor,
yaitu 1 dan bilangan itu sendiri.
(Selanjutnya untuk menguji
apakah responden benar-benar
mengetahui bilangan prima,
peneliti mengembangkan
pertanyaan:) Apakah 1 prima?

R : Bukan; sebab hanya memiliki 1
faktor.

P : Bilangan genap berapa saja?
R : 2, 4, 6, ...
P : Apakah betul 1 bukan bilangan

bulat?
R : Lupa Pak. (Karena

lupa/bingung, peneliti memberi

tahu bilangan-bilangan bulat
sebagai berikut:)

P : Bilangan-bilangan ... , -3, -2, -1,
0, 1, 2, 3, ... adalah bilangan
bulat; paham Yus?

R : O ... ya Pak.
P : 0, 2, 4, 6, ...yang habis dibagi 2

itu namanya bilangan genap.
Bilangan yang tidak habis dibagi
2 namanya bilangan ganjil.

4) Setelah mengetahui perbedaan
antara bilangan bulat, bilangan
genap, dan bilangan prima, akhirnya
responden dapat menyelesaikan
masalah dengan benar.

P : Sekarang bilangan bulat Yus
tahu ya?

R : Ya Pak.
P : Jadi ada berapa banyak persegi

panjang yang luasnya 24 satuan
luas, bila panjang dan lebar
dalam bilangan bulat?

R : 1 kali 24; 2 kali 12; 3 kali 8; 4
kali 6.

P : Jadi ada berapa persegi panjang?
R : Panjang 24 lebar 1, panjang 12

lebar  2,  panjang  8  lebar  3,
panjang  6  lebar  4.  Jadi  ada 4

Pak.
P : Ya, jadi ada 4 ya

5) Responden benar-benar dapat
menyelesaikan permasalahan
persegi  panjang yakni menentukan
banyaknya persegi   panjang   jika
diketahui luas persegi panjang;
panjang  dan  lebar  dalam  bilangan
bulat. Adapun beberapa
permasalahan lain untuk
menunjukkannya adalah sebagai
berikut: (1) Sekarang ada berapa
banyak persegi panjang yang
luasnya 12 satuan luas, bila panjang
dan lebar dalam bilangan bulat? Dan
(2) Sekarang kalau luasnya 32
satuan luas, ada berapa banyak
persegi panjang yang panjang dan
lebar dalam bilangan bulat?
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P : Sekarang ada berapa banyak
persegi panjang yang luasnya 12
satuan luas, bila panjang dan
lebar dalam bilangan bulat?

R : Lebar 1 panjang 12, lebar 2
panjang 6, lebar 3 panjang 4.
Jadi ada 3 Pak.

P : Kenapa panjang 3 lebar 4 tidak
termasuk?

R : Ya, karena lebar di panjang,
panjang di lebar.

P : Sekarang kalau luasnya 32
satuan luas, ada berapa banyak
persegi panjang yang panjang
dan lebar dalam bilangan bulat?

R : Satu, dua, tiga tidak bisa, empat,
lima tidak bisa, delapan. Jadi ada
empat.

P : Delapan? Dengan berapa
pasangannya?

R : Empat
P : Persegi panjang yang lebarnya

satu itu ada atau tidak Yus?
R : Ya, ada Pak.
P : Sampai disini dulu ya; terima

kasih.

PENUTUP

Berdasarkan temuan dalam
tulisan ini, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut.
1) Dalam menyelesaikan permasalahan

pertama, anak selalu menggunakan
cara coba-coba (trial and error).
Setelah dikembangkan dengan
beberapa soal yang berbeda tetapi
masih dalam permasalahan persegi
panjang, ternyata anak tetap
menggunakan cara coba-coba
tersebut hingga menemukan
bilangan yang diyakini benar,
meskipun bilangan-bilangan yang
terlibat, merupakan bilangan yang
relatif besar dan bukan bilangan
kelipatan sepuluh. Salah satu alasan
utama anak tunanetra selalu

ISSN: 2442-7616

menggunakan cara coba-coba dalam
menyelesaikan permasalahan
persegi panjang adalah anak merasa
kerepotan untuk menjawab
menggunakan cara lain (misalnya
melibatkan rumus keliling dan luas
persegi panjang yang harus ditulis
dengan rapi dalam bentuk huruf
braille menggunakan riglet).
Sehingga daripada membolak balik
hasil tulisan yang relatif agak
menyusahkan, ia lebih memilih cara
coba-coba (trial and error) dan
dengan hanya mengungkapkannya
secara lisan.

2) Sedangkan untuk permasalahan
kedua, mulanya anak tidak
melibatkan bilangan 1 sebagai lebar
suatu persegi panjang yang luasnya
24 satuan luas. Salah satu alasan
mengapa bilangan 1 tidak diikut
sertakan dalam pasangan bilangan
yang merupakan panjang dan lebar
suatu persegi panjang yang luasnya
24 satuan luas adalah:
a) anak menganggap bahwa 1 tidak

termasuk bilangan bulat; dan
b) anak masih bingung untuk

membedakan bilangan bulat,
bilangan genap, bilangan ganjil,
dan bilangan prima.

Setelah mengetahui perbedaan
antara bilangan bulat, bilangan
genap, dan bilangan prima, akhirnya
responden dapat menyelesaikan
masalah dengan benar. Responden
benar-benar dapat menyelesaikan
permasalahan persegi panjang yakni
menentukan banyaknya persegi
panjang jika diketahui luas persegi
panjang; panjang dan lebar dalam
bilangan bulat.
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