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Abstrak—Setiap warga Negara memiliki hak yang sama mendapatkan kecerdasan 

melalui pendidikan dan pengajaran (Pasal 31 ayat 1 UUD 1945). Hal ini berarti bahwa 

setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Sehingga 

pendidikan tidak hanya diberikan pada anak normal saja tetapi juga pada Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK). Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari 

perkembangan teknologi modern dengan  peran penting dalam berbagai disiplin ilmu 

serta berfungsi mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan bilangan dan 

simbol-simbol. Pemikiran matematis  membantu memperjelas dan menyelesaikan 

permasalahan kehidupan sehari-hari. Pada anak ABK untuk meningkatkan 

pemahaman pada geometri bangun datar  khususnya bagi anak Autis, memerlukan 

bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka, oleh karena itu metode visual 

finger dengan pemanfaatan program paint  sesuai untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penerapan metode visual 

finger dengan pemanfaatan program paint  untuk peningkatan pemahaman. Peneliti 

menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif dengan subyek penelitian 2 orang 

ABK autis. Hasil penelitian adalah metode visual finger dapat membantu 

meningkatakan pemahaman pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)  autis dalam 

memahami  geometri bangun ruang dengan pemanfaatan program paint  . Sehingga 

subyek bisa membuat dan menjelaskan kembali bangun ruang dengan benar dan tepat 

dengan menggunakan bahasa mereka sendiri namun mengandung makna yang tepat. 

Aktifitas dalam belajar bangun ruang tampak lebih aktif dan subyek lebih antusias 

dalam mengikuti kegiatan belajar.  

Kata kunci: Metode visual finger , bangun datar, Anak Berkebutuhan Khusus  

 

I. PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang 

terdapat dalam isi pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Dalam upaya mewujudkan tujuan 

tersebut, setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kecerdasan melalui 

pendidikan dan pengajaran (Pasal 31 ayat 1 UUD 1945). Secara operasional dukungan tersebut 

dinyatakan dalam UU No. 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berarti bahwa 

setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan proses untuk 

mengembangkan segenap potensi yang dimiliki anak didik secara optimal. Pendidikan itu bukan saja 

diberikan kepada anak normal tetapi juga untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) [1]. Di sekolah 

pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui proses belajar-mengajar, dimana system dan kurikulum diatur 

sesuai dengan jalur, jenis, dan jenjang yang ada, begitu juga dengan beban mata pelajaran. Salah satu 

mata pelajaran yang diberikan adalah matematika. Matematika tidak hanya diberikan kepada anak normal 

saja, anak berkebutuhan khusus pun juga perlu mendapatkan pelajaran matematika. Karena matematika 

merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern yang mempunyai peran 

penting dalam berbagai disiplin ilmu serta berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi 

dengan bilangan dan simbol-simbol serta pemikiran yang dapat membantu memperjelas dan 

menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Anak berkebutuhan khusus (ABK) dapat 

diartikan sebagai individi-individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari individu lainnya 

yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya [2]. Secara lebih khusus ABK menunjukkan 

karakteristik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak normal sebayanya 
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atau berada di luar standar normal yang berlaku di masyarakat [3]. Namun untuk meningkatkan 

pemahaman akan materi bagi anak autis  memerlukan metode dengan kebutuhan mereka, agar 

peningkatan pemahaman mereka tehadap materi bisa tercapai dengan mudah. Pada materi yang berkaitan 

dengan kontruktifis bangun ruang memerlukan daya logika yang baik. Karena sifat abstrak pada materi 

bangun ruang yang sulit dipahami. Oleh karena itu pada anak ABK diperlukan cara yang dapat membantu 

untuk mengubah hal abstrak menjadi yang lebih real. Salah satu caranya dengan bantuan visual dan 

finger. Bantuan visual(gambar) mengandung makna mengubah ke bentuk gambar yang  sangat mudah 

dan menarik. Bantuan finger (jari) dengan menggunakan jari sehingga dapat memudahkan ABK untuk 

menggambar dengan bebas karena aktivitasnya lebih dekat dengan kegiatan bermain mewarnai dengan 

jari. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menggunakan pemanfaatan visual finger (menggambar dengan 

jari)  dalam materi geometri ruang.  Pemanfaatan visual finger (menggambar dengan jari) dipilih karena 

hanya dengan menggunakan jari tangan ABK dapat membuat bangun ruang  lebih mudah sehingga dapat 

memahami definisi penyusunan bangun ruang. Tindak lanjut dari hal tersebut dalam perancangan bangun 

geometri ABK diajak untuk menggunakan program paint . Hal ini untuk melihat tingkat pemahaman dan 

kemampuan ABK dalam menginterpretasikan bangun ruang. Berdasarkan rumusan masalah tersebut 

maka penelitian ini bertujuan untuk bagaimanakah proses penggunaan metode visual finger dalam belajar 

bangun ruang pada ABK dengan tindak lanjut menggunakan program paint .  Metode visual finger 

dilakukan dengan 2 kegiatan yaitu memvisualisasikan  dan pemanfaatan jari. Kegiatan mengvisualkan 

dilakukan dengan bantuan jari sebagai alat/media . selanjutnya finger dilakukan dengan jari yang 

menggunakan cat air kemudian memvisualisasikan (merubah ke gambar) di atas kertas. Jadi inti kegiatan 

adalah mentransfer materi yang abstrak ke hal yang lebih real sehingga mudak dimengerti salah satunya 

dengan memvisualisasikan. Sedangkan manfaat hasil dari penelitian ini adalah untuk memudahkan ABK 

dalam memahami bangun ruang dan mengembangkannya dalam aplikasi computer dengan pemanfaatan 

program paint . Dalam tindak lanjutnya ini merupakan rangsangan dari kegiatan finger yang telah 

dilakukan. Sehingga ABK bias mendapatkan pola berfikir dari yang real untuk diubah kedalam bentuk 

yang lebih abstrak yaitu berupa gambar bangun ruang. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan  jenis penelitian diskriptif kualitatif dengan pengambilan 

subyek penelitian 2 orang ABK autis Teknik pengambilan subyek dilakukan dengan kriteria sebagai 

berikut : 

a) Tergolong ABK autis 

b) Kemampuan penalaran logis kurang (belum bisa memahami hal-hal yang bersifat lebih abstrak) 

Peneliti bekerjasama dengan guru kelas di SLBC jalan jawa jember untuk mendapatkan data awal. Dasar 

yang digunakan adalah penilaian guru selama 1 tahun pembelajaran dan perkembangan siswa. Sehingga 

diperolehlah 2 siswa ABK autis sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.  

 Prosedur penelitian yang dilakukan adalah observasi awal, perencanaan, penelitian, analisis, 

triangulasi data, kesimpulan. Dalam tahap observasi awal yang dilakukan peneliti adalah mengamati 

kegiatan pembelajaran di kelas pada saat guru mengajar. Setelah selesai pembelajarn dilakukan diskusi 

dengan guru. Beberapa hal yang didiskusikan berkaitan dengan aktivitas kegiatan pembelajaran yang 

telah dilaksankan dan terobservasi. Selanjutnya berdiskusi untuk penentuan subyek yang akan diambil 

dengan melihat dokumentasi yang telah dimiliki oleh guru. Dokumntasi yang dilihat adalah hasil belajar 

siswa berupa hasil karya dan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh guru. Setelah mengamati dan 

memperhatikan secara cermat maka guru memberikan saran pada peneliti untuk dijadikan sebagai subyek 

penelitian. Langkah selanjutnya pada tahap perencanaan. Hal-hal yang dilakukan yaitu dengan menyusun 

instrument-instrumen pendukung penelitian. Instrument yang disusun diantaranya meliputi lembar 

observasi aktivitas dan lembar wawancara. Kegiatan observasi  dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan 

penelitian berlangsung. Sedangkan wawancara dilakukan pada saat setelah selesai kegiatan pertemuan 

/pembimbingan dengan subyek . Penelitian dilaksanakan dengan kegiatan bimbingan langsung terhadap a 

2 subyek secara bersama pada tempat bimbingan yang telah dipilih dan disediakan oleh sekolah. 

Direncanakan kegiatan pertemuan bimbingan sebanyak 3 kali dengan waktu masing-masing pertemuan 

adalah 60 menit. Setelah mendapatkan seluruh data yang diperlukan dilakukan analisis data secara 

deskriptif. Data hasil pertemuan berupa lembar observasi dan lembar hasil wawancara di kumpulkan. 

Selanjutkan dilakukan triangulasi sumber dan teknik. Pelaksanaan triangulasi data untuk uji keabsahan 

data telah dilakukan maka penarikan kesimpulan dapat dilakukan.[4] . 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan bimbingan dengan waktu masing-msing 

pertemuan 60 menit. Pada pertemuan 1 peneliti memberikan materi bangun datar karena materi tersebut 

menjadi dasar dalam mempelajari bangun ruang. Bangun datar tersebut diantaranya bangun segi empat, 

segitiga, dan lingkaran. Peneliti mengajak subyek untuk membuat bangun datar tersebut menggunakan 

jari. Dengan beberapa pengarahan yang dilakukan oleh peneliti subyek dapat membuat bangun datar 

dengan jari. Meskipun memerlukan waktu yang cukup banyak namun akhirnya subyek dapat berhasil 

membuat bangun datar menggunakan jari. Kemudian subyek diajak dengan peneliti secara bersama-sama 

untuk membuat definisi tentang bangun datar yang telah berhasil dibuat dengan menggunakan jari 

tersebut.. Setelah itu subyek diajak kembali untuk menggambar bangun datar. Kegiatan membuat gambar 

ini (visual) dengan finger (jari) yang berbantuan cat air. Jadi jari subyek dicelupkan pada cat air yang 

telah disediakan dengan pemilihan warna sesuai dengan warna kesukaan subyek setelah itu subyek bisa 

membuat bangun datar dengan menggambar pada kertas menggunakan jari yang telah ada catnya. Dengan 

menganalogkan yang telah dibuat dengan jari diubah kedalam gambar. Pada akhirnya semua kegiatan 

dapat diselesaikan subyek dengan baik dengan tahapan berkali-kali mencoba menggambar dari beberapa 

jenis bangun datar. Terlihat aktivitas subyek sangat bagus, antusias, dan lebih senang dalam belajar.  

Pada pertemuan 2 peneliti mengulang kembali  hal-hal yang telah dipelajari pada kegiatan 

pembinaan sebelumnya. Pada awalnya subyek tampak lupa dan memerlukan bantuan untuk mengingat. 

Pemberian rangsangan berupan pertanyaan yang sifatnya menggiring pada materi, akhirnya subyek dapat 

mengingat kembali materi sebelumnya dengan baik. Setelah subyek dapat mengingat sepenuhnya materi 

pada kegiatan sebelumnya dan siap untuk diberikan tambahan materi, selanjutnya pemateri melanjutkan 

dengan memperkenalkan bangun ruang yang tersusun dari konsep bangun datar. Pemateri memberikan 

penjelasan dengan penggunaan kalimat sesederhana mungkin dengan maksud agar mudah dipahami oleh 

subyek. Penjelasan yang disertai dengan diskusi-diskusi ringan dirasa cukup memberikan gambaran dan 

pemahan awal tentang bangun ruang. Setelah itu subyek diajak untuk memvisualkan dengan finger (jari) 

berbantuan cat air. Kegiatan yang dilakukan sama dengan kegiatan pada pertemuan pembinaan 

sebelumnya. Meskipun sedikit mengalami kesulitan namun pada akhirnya subyek dapat menyelesaikan 

dengan lancar. Hal ini dikarenakan subyek sudak mempunyai pengalaman dengan kegiatan belajar yang 

serupa. Pada subyek 2 sudah mulai nampak agak bosan setelah 20 menit kegiatan pembimbingan. Jika 

dari hasil pengamatan/observasi tampak bahwa subyek 2 agak kesulitan dalam membuat bangun ruang, 

oleh karena itu sudah mulai bosan dan mulai tidak terarah aktivitasnya. Akhirnya peneliti mengambil 

tindakan untuk mengajaknya membuat bangun ruang dengan finger yang disertai dengan cerita-cerita 

yang menarik sehingga subyek 2 kembali lagi tertarik pada kegiatan.  

Pada pertemuan 3 peneliti mengulang kembali materi sebelumnya dan memberikan motivasi 

bahwa ada hal baru yang lebih menarik dari kegiatan sebelumnya. Kegiatan pengulangan materi 

sebelumnya dalam waktu yang relatif  lebih cepat jika dibandingkan pada kegiatan yang sama pada 

pertemuan sebelumnya. Selanjutnya subyek sudah dirasa siap menerima materi kembali, maka peneliti 

kembali melanjutkan kegiatan pembinaan. Peneliti mulai menghidupkan laptop sebagai media belajar. 

Laptop digunakan untuk kegiatan visual selanjutnya yaitu dengan menggunakan program paint . subyek 

memperlihatkan ketertarikan yang lebih tampak pada aktivitas subyek yang mulai aktif dan tertarik serta 

banyak pertanyaan yang muncul dari subyek. Subyek mulai terlihat tertarik dan banyak bertanya ini 

menunjukan adanya peningkatan aktifitas subyek dan pola berfikir serta pemahaman yang mulai 

berkembang. Peneliti mengajak subyek untuk memvisualisasikan hasil finger pertemuan-pertemuan 

sebelumnya dengan mambuat bangun ruang pada kertas diubah dengan membuat bangun ruang pada 

program paint . Tentunya peneliti memberikan arahan sederhana dan mudah pada tool yang ada sehingga 

dapat digunakan  pada program paint . Karena tool pada program paint  berupa symbol gambar hal 

tersebut membuat subyek mudah memahami dan dapat menggunakannya dengan baik. Kedua subyek 

dapat dengan baik menggambar bangun ruang yang sesuai dengan hasil visual finger pertemuan 

sebelumnya. Diakhir pertemuan peneliti mangajak untuk melakukan evaluasi materi yang telah dipelajari 

dengan metode tanya jawab yang menyenangkan, sehingga subyek dapat menjawabnya dengan bahasa 

mereke sendiri tetapi mengandung makna yang tepat. 

 Dari pertemuan 1 dapat diperoleh hasil pencapaian materi sesuai dengan yang direncanakan. 

Hasil observasi aktivitas belajar subyek baik dan pada hasil wawancara juga memperlihatkan tingkat 

ketertarikan  subyek dapat mengikuti kegiatan pembimbingan. Hasil wawancara juga memperlihatkan 

bahwa subyek banyak ,menceritakan hal-hal pengalaman baru yang mereka alami dalam kegiatan 

pembinaan. Hal ini menurut subyek merupakan pengalaman yang baru dan berbeda dari kegiatan 
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pembelajaran sebelumnya. Mereka lebih senang dengan tampak keceriaan pada saat bercerita dikegiatan 

wawancara.  

Pertemuan kedua kegiatan pembimbingan menemui beberapa kendala namun materi dapat 

tersampaikan sesuai dengan target yang direncanakan. Aktivitas dari hasil observasi meningkat meskipun 

ada beberapa aktivitas yang diluar kendali namun segera bisa diatasi dan tidak menimbulkan 

permasalahan yang lebih lanjut. Sedangkan dari hasil wawancara memperlihatkan ada beberapa 

pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Diantaranya tentang penggunaan cat air dalam finger. Namun 

hal ini merupakan suatu tanda bahwa ada kesinambungan pemahaman subyek dengan kegiatan 

pembimbingan. Hal tersebut merupakan dampak positif dari reaksi subyek. Ketertarikan pada kegiatan 

lebih terlihat karena subyek mempunyai gambaran dan keinginan untuk pertemuan berikutnya.  

Pada pertemuan ke 3 semua target materi terselesaikan dengan baik. Dalam penggunaan program 

paint  dapat digunakan dengan tepat dan baik. Program paint dapat dioperasikan dengna baik serta  tidak 

terdapat kendala. Meskipun memerlukan  waktu yang cukup banyak akan tapi masih dapat diselesaikan 

tepat dengan baik dan tepat waktu.  

Berdasarkan hasil kegiatan penelitian yang telah dilakukan dari peningkatan kativitas belajar 

siswa dan hasil wawancara pada subyek maka metode visual finger dapat membantu meningkatakan 

pemahaman pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)  autis dalam memahami  geometri bangun Ruang.  

Sehingga subyek bisa membuat dan menjelaskan kembali bangun ruang dengan benar dan tepat dengan 

menggunakan bahasa mereka sendiri namun mengandung makna yang tepat. Penginterpretasian bangun 

ruang berbatuan program paint  bisa diselesaikan dengan baik.  Aktifitas dalam belajar bangun ruang 

tampak lebih aktif dan subyek lebih antusias dalam mengikuti kegiatan belajar..  

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Hasil penelitian menunjukan metode visual finger dapat membantu meningkatakan pemahaman pada 

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)  autis dalam memahami  geometri bangun ruang dengan pemanfaatan 

program paint  . Sehingga subyek bisa membuat dan menjelaskan kembali bangun ruang dengan benar dan 

tepat dengan menggunakan bahasa mereka sendiri namun mengandung makna yang tepat. Aktifitas dalam 

belajar bangun ruang tampak lebih aktif (meningkat) dan subyek lebih antusias dalam mengikuti kegiatan 

belajar. Dari hasil penelitian ini dapat dikembangkan dengan pembuatan bahan ajar yang sesuai dengan 

metode visual finger. Bila terdapat bahan ajar akan mempermudah dalam pembelajaran [4]. Selain itu 

siswa juga bisa belajar di rumah dengan petunjuk yang lengkap pada bahan ajar tersebut. Bahan ajar dapat 

berupa buku/modul yang berisi secara sistematis dan beruntun tentang aktivitas yang dilakukan siswa 

dengan metode visual finger. Motivasi siswa dalam belajar di rumah dapat diperoleh bila siswa merasa 

nyaman dan senang dengan mater [5]. Utamanya jika terdapat bahan ajar yang mendukung maka akan 

semakin memotivasi siswa untuk tertarik belajar di rumah. 
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