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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia, tidak 

terkecuali bagi warga negara yang membutuhkan bantuan pendidikan secara 

khusus (anak luar biasa). Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 20 pasal 5 ayat 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa ”Warga negara yang 

memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak 

memperoleh pendidikan khusus”. Berdasarkan Undang-Undang tersebut 

dapat dinyatakan bahwa warga negara khususnya siswa yang berkebutuhan 

khusus  berhak memperoleh pendidikan khusus atau pelayanan khusus yang 

perlu disiapkan oleh lembaga pemerintah atau swasta. 

Berbagai bidang pengajaran yang disiapkan pada setiap lembaga 

pendidikan salah satunya adalah mata pelajaran matematika. Pengetahuan 

dasar tentang matematika serta keterampilan penggunaannya merupakan hal 

yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan pengetahuan 

matematika yang mendasar, akan mempermudah anak dalam memecahkan 

kesulitan dan permasalahan diberbagai bidang yang terkait dengan kebutuhan 

kehidupannya.  

Keuntungan belajar matematika, manusia dapat menyelesaikan soal-soal 

dan berkomunikasi sehari-hari, seperti berbelanja dan berdagang ; 

berkomunikasi melalui tulisan dan gambar seperti membaca grafik, 
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persentase dan dapat membuat catatan - catatan dan lain-lain (Russefendi, 

2005 : 526). Tujuan umum diberikannya matematika pada jenjang pendidikan 

dasar Kurikulum Pendidikan Dasar (1994 : 70)  dalam Nugroho, A. (2006 : 

30) adalah sebagai berikut :  

1. Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di 
dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang, melalui latihan 
bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur 
dan efektif. 

2. Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir 
matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam mempelajari berbagai 
ilmu pengetahuan. 

3. Menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan berhitung 
(menggunakan bilangan) sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari. 
 
Pembelajaran matematika terasa sulit baik bagi anak pada umumnya, 

begitupun bagi anak tunarungu yang mengalami hambatan dalam mendengar 

dan berbahasa.  Hal-hal yang abstrak dalam mata pelajaran matematika sulit 

dipahami oleh anak tunarungu, dikarenakan banyaknya kemungkinan 

penggunaan simbol-simbol abstrak yang mengikat pada mata pelajaran.  

Piaget dalam Bunawan, L. (2000 : 15) menyatakan bahwa pengetahuan 

(knowledge) adalah interaksi yang terus menerus antara individu dengan 

lingkungan. Fokus perkembangan kognitif adalah perkembangan secara 

alami fikiran pembelajaran mulai anak-anak sampai dewasa. Selanjutnya 

Piaget (1981 : 6) mengemukakan bahwa intelegen (IQ=kecerdasan) adalah 

seperti sistem kehidupan lainnya, yaitu proses adaptasi, asimilasi dan 

akomodasi.  

Pendapat lain di kemukakan oleh Gallagher dan Reid, (dalam Suparno. P 

2001 : 120) menyatakan bahwa “Pengetahuan matematika logis adalah 
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pengetahuan yang dibentuk dengan berfikir tentang pengalaman akan suatu 

objek atau kejadian tertentu”. Pengetahuan ini didapatkan dari abstraksi 

berdasarkan koordinasi, relasi atau penggunaan objek. Pengetahuan 

matematika logis dapat berkembang apabila anak bertindak terhadap objek 

itu. Abstraksi pengalaman matematika dapat disimbolkan menjadi suatu 

logika untuk mengatasi pengalaman karena tidak terbatas pada objek itu 

sendiri, lebih ditekankan pada dasar sifat-sifat langsung atau pengalaman 

yang dialami. 

Kemampuan matematika anak tunarungu dapat ditingkatkan dengan 

menggunakan objek secara langsung maka daya abstraksinya akan 

bertambah, agar daya abstraksinya berkembang hendaknya digunakan 

metode pembelajaran yang melibatkan peran aktif siswa dalam pembelajaran. 

Pengajaran matematika di SDLB-B (Sekolah Dasar Luar Biasa 

Tunarungu), umumnya diawali dengan pemahaman induktif, dari tahapan 

konkret sampai abstrak, bergerak dari tahap mudah kearah yang lebih 

kompleks. Matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang banyak jam 

pelajarannya setelah bahasa di SDLB-B. Apabila dibandingkan dengan mata 

pelajaran yang lain seperti agama, Pendidikan kewarganegaraan, ataupun 

keterampilan. Pembelajaran matematika sangat penting bagi anak tunarungu 

karena merupakan dasar dari berbagai mata pelajaran, belajar matematika 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir logik, tepat dan sistematik. 

Dasar pada mata pelajaran matematika adalah kemampuan dalam 

operasi hitung. Dalam Denna, M. (Johnsen dan Skjorten (2003 : 251) 
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menyatakan bahwa salah satu contoh, permasalahan yang dihadapi siswa 

dalam matematika antara lain berhitung perkalian, maka stimulus yang 

diberikan haruslah berupa strategi kemudahan dalam perhitungan perkalian, 

sehingga anak dapat merespon secara positif dan mampu untuk meningkatkan 

hasil belajar sesuai dengan tingkatan jenjang pengajarannya. 

Penggunaan teknik pengajaran juga sangat penting karena dapat 

meningkatkan hasil belajar dan ketertarikan siswa tunarungu untuk belajar, 

sehingga kemampuan berhitung siswa tunarungu juga dapat ditingkatkan. 

Anak tunarungu kesulitan dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar 

menerima dan memaknai stimulus yang bersifat auditif. Anak tunarungu 

kurang daya abstraksinya sehingga penggunaan lambang-lambang non verbal 

dan benda-benda konkret dibutuhkan perantara atau visualisasi berupa benda-

benda yang abstrak sehingga dapat membantu mengembangkan konsep.  

Berdasarkan hasil penelitian Dradjad Premadi, ST. (2007 : 1) bahwa 

Operasi hitung terutama perkalian dan pembagian merupakan operasi 

aritmatika yang terbilang sulit dikuasai oleh siswa. Kemampuan siswa 

tunarungu untuk menghapal perkalian hanya sampai pada perkalian 9 x 9, 

lebih besar dari angka tersebut (perkalian dua digit), sangat sulit bagi siswa 

untuk menghapal dan mengerjakannya. 

Pemahaman anak tunarungu kurang pada materi pelajaran matematika 

berdampak pada minimnya hasil belajar yang didapat anak tunarungu di 

sekolah. Mata pelajaran matematika agar dapat dipahami anak tunarungu 

maka di perlukan metode yang mudah, cepat dan peran aktif guru. Peran aktif 



5 
 

 

guru dalam mengembangkan pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran matematika belum berjalan seperti yang diharapkan. Hal itu 

berdasarkan hasil observasi di SLB B/C Pambudi Dharma II Cimahi terhadap 

pembelajaran matematika dengan cara bersusun. Cara bersusun merupakan 

salah satu cara dalam mengerjakan soal-soal perkalian dengan menggunakan 

cara mengelompokan bilangan antara bilangan satuan dengan satuan dan 

puluhan dengan satuan. Pembelajaran matematika dengan cara bersusun 

mengakibatkan siswa menjadi kurang tepat dalam menjawab soal perkalian 

dan lamanya mereka dalam mengerjakan soal-soal matematika pada operasi 

perkalian dalam belajar matematika. Ini dapat dilihat dari perhatian siswa 

yang tidak fokus memperhatikan apa yang diucapkan oleh guru.  

Berdasarkan hasil penelitian Dradjad Premadi, ST. (2007 : 1) bahwa 

teknik penghitungan perkalian dan pembagian yang selama ini digunakan 

adalah dengan cara bersusun. Demikian populernya cara bersusun ini, bahkan 

digunakan di seluruh dunia seolah-olah cara ini merupakan satu-satunya cara 

untuk menyelesaikan soal perkalian, pembagian dan kuadrat.  

Teknik perkalian dengan cara bersusun yang selama ini digunakan 

membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakannya. Permasalahan yang 

dihadapi anak dalam matematika antara lain berhitung perkalian, ketika anak 

menyelesaikan persoalan perkalian, anak cenderung tidak tepat dalam 

menjawab, ketika menghitung operasi perkalian anak harus selalu 

menggunakan jari tangan karena anak menggunakan teknik menyimpan 

walaupun sudah hapal perkalian, penggunaannya membutuhkan banyak 
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waktu, mengalami kesulitan apabila jumlah bilangannya banyak (puluhan dan 

ratusan), pada penyimpanan bilangan hasil dari perkalian puluhan terkadang 

terlupakan oleh anak sehingga mengakibatkan jawaban anak salah dan anak 

seringkali keliru untuk menempatkan letak angka satuan, puluhan dan 

ratusan, maka stimulus yang diberikan haruslah berupa strategi kemudahan 

dalam perhitungan perkalian sehingga anak dapat merespon secara positif dan 

mampu untuk meningkatkan kemampuan berhitung.  

Berdasarkan dari kesulitan siswa untuk menghafal perkalian dan 

pembagian tersebut. Maka Dradjad Premadi, ST. (2007 : 2) menyusun salah 

satu metode berhitung cepat dan mudah dengan menggunakan pola bilangan. 

Dengan pola bilangan ini, siswa akan sangat mudah untuk memahaminya. 

Metode berhitung cepat ini dinamakan POLAMATIKA. 

Penggunaan pola bilangan ini sudah tidak lagi menggunakan ”cara 

simpan” seperti yang selama ini digunakan pada teknik perkalian bersusun 

dan tidak juga memerlukan alat bantu hitung. Penggunaan pola bilangan ini 

sangat mudah dan sangat cepat untuk diterapkan siswa dalam sistem 

perkalian hingga lima digit. Hal ini disebabkan siswa hanya menghafalkan 

satu pola untuk perkalian semua bilangan, sehingga akan sangat mudah untuk 

diingat. Pola bilangan tidak hanya didasarkan pada kemampuan siswa untuk 

menghafal perkalian sampai dengan 9 x 9 tetapi pola ini dikembangkan untuk 

menghitung perkalian digit tak terbatas, yang kebanyakan siswa menganggap 

hal ini merupakan hal yang sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk 

menyelesaikannya. 
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Dengan latar belakang tersebut, maka peneliti berasumsi bahwa 

polamatika merupakan metode berhitung cepat dalam menyelesaikan 

persoalan matematika dan ingin meneliti keefektifan penggunaan polamatika 

ini dalam mata pelajaran matematika pada materi operasi perkalian. Dalam 

hal ini, peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengaruh polamatika ini 

terhadap kemampuan operasi perkalian siswa kelas IV SDLB sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa tunarungu.  

B. Identifikasi Masalah 

Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah atau maupun swasta dalam 

meningkatkan mutu pendidikan, misalnya banyak sekolah-sekolah saat ini 

yang menggunakan berbagai media dalam menyampaikan materi, guna 

mempermudah guru dan siswa dalam menyampaikan dan memahami 

pelajaran,  dengan seperti itu diharapkan materi yang disampaikan cepat 

selesai dan sisa waktu yang telah di alokasikan digunakan dalam mengkaji 

lebih dalam materi yang  yang dianggap kurang dimengerti.  

Kemampuan guru dalam menggali bahan ajar yang sesuai dengan minat 

dan perhatian siswa merupakan salah satu syarat keberhasilan pembelajaran. 

Dengan kata lain, bahan ajar yang sesuai dan menyentuh kepentingan siswa 

dapat meningkatkan aktivitas dan keberhasilan pembelajaran.  

Sehubungan dengan sulitnya anak tunarungu dalam menguasai 

keterampilan berhitung, diharapkan polamatika ini dapat dijadikan salah satu 

metode alternatif  bagi guru dalam meningkatkan kemampuan matematika 

operasi perkalian. maka dalam penelitian ini akan ada kemungkinan-
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kemungkinan timbulnya permasalahan. Kemungkinan masalah yang akan 

timbul adalah apakah polamatika dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa tunarungu. 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian yang akan dilaksanakan tidak keluar dari tujuan atau 

meluas pada hal-hal yang kurang perlu, maka dalam penelitian ini akan 

dibatasi pada masalah-masalah : 

a. Penguasaan materi perkalian puluhan dengan satuan dalam peningkatan 

hasil belajar matematika 

b. Hasil belajar anak tunarungu sebelum menggunakan polamatika dan 

sesudah menggunakan polamatika dilihat dari kecepatan dan ketepatan. 

 
D. Rumusan Masalah 

Penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan berikut ini: 

”Apakah penerapan polamatika pada operasi perkalian dapat meningkatkan 

hasil belajar  matematika siswa kelas IV SLB B/C Pambudi Dharma II 

Cimahi?” 

Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka dijabarkan sub masalah-

sub masalah sebagai berikut: 

a. Apakah terdapat pengaruh antara hasil belajar siswa sebelum 

menggunakan polamatika dengan hasil belajar siswa sesudah 

menggunakan polamatika dilihat dari kecepatan berhitung pada operasi 

perkalian? 
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b. Apakah terdapat pengaruh antara hasil belajar siswa sebelum 

menggunakan polamatika dengan hasil belajar siswa sesudah 

menggunakan polamatika dilihat dari ketepatan berhitung pada operasi 

perkalian. 

 
E. Definisi Operasional Variabel 

1. Definisi Konsep Variabel 

a. Polamatika 

Polamatika adalah cara berhitung cepat dan mudah dengan 

menggunakan pola bilangan, untuk menggunakan metode  polamatika ini 

diperlukan alat bantu yang dinamakan kolom polamatika. Kolom polamatika 

akan memudahkan anak dalam membedakan pola bilangan puluhan, satuan 

dan ratusan. Pola bilangan merupakan cara yang mudah untuk 

menyederhanakan dan memudahkan bilangan ke kolom berdasarkan pada nilai 

tempat. 

b. Hasil Belajar 

 Sudjana, N. (2006 ; 22) menyatakan bahwa proses adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa dalam mencapai tujuan pengajaran, sedangkan hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. Dalam Sudjana, N (2006 : 22) ( Kingsley, 

H) mengemukakan bahwa hasil belajar dibagi menjadi tiga macam yaitu 

keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, sikap dan cita-cita. 

Dalam Sudjana, N. (2006 : 22) bahwa “ranah kognitiflah yang paling banyak 
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digunakan karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai 

isi bahan pengajaran”.  

 
2. Definisi Operasional Variabel  

 Variabel pertama adalah polamatika sebagai variabel bebas (X) atau 

intervensi (perlakuan). 

a. Polamatika 

Polamatika merupakan suatu teknik untuk memudahkan siswa 

dalam belajar dan menyelesaikan soal-soal matematika Polamatika adalah 

cara berhitung cepat dan mudah dengan menggunakan Pola Bilangan, untuk 

belajar polamatika ini diperlukan kolom bantu yang dinamakan kolom 

polamatika. Penggunaan pola bilangan ini sangat mudah dan sangat cepat 

untuk diterapkan siswa dalam sistem perkalian hingga lima digit. Pola 

bilangan merupakan cara mudah untuk menyederhanakan dan memudahkan 

bilangan ke kolom berdasarkan pada nilai tempat. Hal ini disebabkan siswa 

hanya menghafalkan satu pola untuk perkalian semua bilangan, sehingga 

akan sangat mudah untuk diingat. Polamatika sebagai salah satu cara 

berhitung cepat memberikan kesempatan pada siswa untuk ikut berbuat, 

tidak menghapal rumus-rumus, dan tidak melakukan operasi bersusun yang 

terbilang rumit jika harus mengalikan beberapa digit angka sehingga siswa 

dapat belajar matematika dengan aktif karena belajar dengan aktif dapat 

menyebabkan ingatan siswa mengenai apa yang dipelajari itu lebih tahan 

lama. 
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1. Langkah Pertama adalah pisahkan angka puluhan dengan satuannya. 
  

 

                ×  8  = ......................... 

 

          ×   8   =            (hasil 1) 

                                    Kolom satuan 

          ×   8   =                  (hasil 2 )    

                                                                         Kolom puluhan 

2. Langkah yang kedua  

Masukan hasil 1 ke kolom a 

Masukan hasil 2 ke kolom b1 (kolom puluhan) dan kolom b2 (kolom  

satuan). 

 

 

 

 

 

 

Langkah ketiga  

Jumlahkan nilai kolom a dengan b1, kemudian tulis hasilnya di kolom c. 

 

      

    Jadi hasil perkalian   57 x   8  adalah 456 

40 

5 

 6 

Hasil perkalian angka puluhan dengan bilangan pengali 

Kolom puluhan dari hasil perkalian angka satuan 
dengan bilangan pengali 

Kolom satuan dari hasil perkalian angka satuan dengan 
bilangan pengali 

Hasil penjumlahan a dengan b1 atau (a + b1) 

40 

5 

45 6 

5 7 

40 

5 

6 5 7 
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b. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan variabel terikat atau variabel akibat 

penelitian, variabel terikat ini diartikan sebagai variabel yang 

kemunculannya akibat variabel bebas. Hasil belajar pada dasarnya adalah 

suatu kemampuan yang berupa keterampilan dan perilaku baru sebagai 

akibat latihan atau pengalaman. Dalam Soedijarto.(2008). Wahyudin 

mendefinisikan hasil belajar sebagai tingkat penguasaan suatu pengetahuan 

yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti program belajar mengajar sesuai 

dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. 

Dalam aktivitas belajar siswa berbuat, bereaksi, mengalami, dan 

menghayati, dimana siswa menghayati situasi-situasi yang sebenarnya dan 

bereaksi dengan sungguh-sungguh terhadap berbagai situasi itu demi 

tujuan-tujuan yang nyata bagi siswa. Dalam hal ini siswa menerima 

rangsangan dari luar dan sebaliknya, bereaksi terhadap rangsangan itu, 

reaksi mengandung aktivitas yaitu mengamati, memikirkan, mengolah dan 

menentukan sikap serta perilakunya terhadap pengaruh dari lingkungan 

untuk mencapai tujuan-tujuan yang mengandung arti bagi individu itu, 

untuk terjadinya perubahan perilaku tidak cukup kalau hanya dibanjiri oleh 

banyak rangsangan tetapi harus aktif mengolahnya, semua hasil belajar 

diperoleh siswa melalui kegiatannya sendiri. 

Mengacu pada hal di atas, bahwa pentingnya siswa belajar matematika 

dengan aktif karena belajar dengan aktif dapat menyebabkan ingatan siswa 

mengenai apa yang dipelajari itu lebih tahan lama dan pengetahuan siswa 
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lebih luas dibandingkan dengan belajar secara pasif. Berdasarkan hal 

tersebut pembelajaran matematika menggunakan polamatika merancang 

aktivitas siswa dengan ikut berbuat didalamnya dan memfungsikan alat 

indera guna mencapai tujuan-tujuan yang mengandung arti bagi siswa 

sendiri. 

Kemampuan menerapkan pola rumus berhitung, kecepatan serta 

ketepatan siswa dalam menyelesaikan soal operasi perkalian pada mata 

pelajaran matematika merupakan hasil belajar yang ingin dicapai. 

Ketepatan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika perkalian 

merupakan hasil belajar pada ranah kognitif terutama aspek pengetahuan. 

Dalam menyelesaikan persoalan matematika dapat dilihat dari ketepatan 

siswa ketika menyelesaikan persoalan itu dengan langkah-langkah dan 

penggunaan rumus-rumus dengan benar. Menyelesaikan soal perkalian 

dengan waktu lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan merupakan 

salah satu aspek yang diukur yaitu kecepatan dalam menyelesaikan soal 

perkalian. 

Teknik mengajar merupakan cara-cara yang dilakukan guru untuk 

menciptakan situasi pengajaran yang benar-benar menyenangkan dan 

mendukung bagi kelancaran proses belajar dan tercapainya hasil belajar 

yang memuaskan. Disamping itu guru juga harus dapat menunjang 

pertumbuhan kreatif siswa dengan melakukan kegiatan yang dapat 

memberikan kesempatan semaksimal mungkin kepada anak untuk 

melakukan eksplorasi sendiri dengan menggunakan alat-alat atau media 
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pembelajaran. Penggunaan teknik pengajaran juga dapat meningkatkan 

motivasi dan ketertarikan siswa tunarungu untuk belajar, sehingga hasil 

belajar siswa tunarungu dapat ditingkatkan. Kemampuan dalam 

menyelesaikan soal operasi hitung dapat diartikan sebagai kemampuan 

yang harus dimiliki oleh anak setelah terjadi proses belajar pada pokok 

bahasan perkalian puluhan dengan satuan. Dalam penelitian ini, hasil 

belajar yang akan diukur adalah hasil belajar pada ranah kognitif. Lebih 

spesifik lagi, penelitian ini akan mengukur kemampuan menerapkan pola 

rumus berhitung (ketepatan) dan kecepatan siswa dalam menyelesaikan 

soal operasi perkalian pada mata pelajaran matematika.   

F. Hipotesis 

Adapun Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :  

”Penerapan polamatika pada operasi perkalian memberikan pengaruh 

terhadap ketepatan dan kecepatan hasil belajar matematika siswa tunarungu 

kelas IV SDLB  B/C Pambudi Dharma II Cimahi”. 

G. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah 

dan rumusan masalah penulis menetapkan bahwa tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : Mengetahui hasil penerapan metode polamatika 

pada operasi perkalian dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV 

SDLB B/C Pambudi Dharma II Cimahi . 
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2. Kegunaan 

Dari hasil penelitian ini bahwa polamatika pada operasi perkalian untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV tingkat dasar diharapkan dapat 

dirasakan kegunaannya oleh banyak orang, tidak hanya oleh penulis saja tetapi 

oleh semua pihak yang terkait dalam pengembangan pendidikan anak 

tunarungu. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan secara langsung 

maupun tidak langsung untuk  yaitu : 

a. Bagi Kepentingan Penelitian 

- Melalui penerapan metode polamatika ini diharapkan akan terbina 

sikap belajar yang positif, kreatif dan tidak mudah menyerah dalam 

menghadapi tantangan yang pada akhirnya berimplikasi pada 

peningkatan hasil belajar matematika. 

- Membantu siswa tunarungu menyelesaikan persoalan-persoalan 

dan masalah dalam mata pelajaran matematika. Peran teknologi 

pendidikan yang salah satunya adalah menciptakan sebuah metode 

pembelajaran yang unik dan dapat diterima masyarakat, juga dapat 

diaplikasikan melalui adanya penelitian ini. 

b. Bagi Kepentingan Guru  

- Memberi masukan kepada guru tentang metode yang dapat 

digunakan dalam meningkatkan hasil belajar matematika anak 

tunarungu. 
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- Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai metode 

polamatika dalam membentuk siswa yang mengalami kesulitan 

belajar matematika. 

c. Bagi Kepentingan Peneliti 

- Dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan dan pengalaman 

baru dalam hal menngembangkan metode pengajaran polamatika 

di lapangan. 

- Sebagai sarana untuk melatih kemampuan dalam memecahkan 

masalah, khususnya yang berkaitan dengan penerapan polamatika 

pada operasi perkalian dalam meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa tunarungu. 

d. Bagi Kepentingan Lembaga Sekolah 

- Memberikan kontribusi dalam rangka mengembangkan suatu 

metode pengajaran yang dapat meningkatkan kualitas hasil belajar 

siswa. 

- Sebagai salah satu rujukan dalam upaya meningkatkan hasil belajar 

siswa tunarungu pada mata pelajaran matematika. 


