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ABSTRACT
The use of Media Mention (Menstrual Education) is used as a medium for menstrual learning and to
improve the ability of self-development as well as cognitive of children. In this media trial, the media
created has been adapted to the needs of the child. So that the implementation of the media can be
accepted by children and function properly in accordance with the use and purpose of the use of these
media. The purpose of this media trial is to determine the effectiveness of the use of mention media
(menstrual education) in improving the ability of self-development of Deaf children in SKh 01 Pembina
Pandeglang. The method used in this trial is to use the experimental method in the form of PreExperimental Design. Based on the results of the trial, the use of mention media (menstrual education)
can improve the ability of self-development of children. This is seen from the progress of the child in the
first trial, the second trial, and the third trial where the child experienced an increase in the ability to
develop self and count. Thus it can be concluded that the use of Media Mention (Menstrual Education)
can improve the ability of self-development.

ABSTRAK
Penggunaan Media Mention (Menstrual Education) dijadikan sebagai media untuk pembelajaran
menstruasi dan meningkatkan kemampuan bina diri sekaligus kognitif anak. Dalam uji coba media ini,
media yang dibuat telah disesuaikan dengan kebutuhan anak. Sehingga pada pelaksaannya media tersebut
dapat diterima oleh anak dan berfungsi dengan baik sesuai dengan kegunaan serta tujuan dari penggunaan
media tersebut. Tujuan dari uji coba media ini adalah untuk mengetahui keefektifan penggunaan media
mention (menstrual education) dalam meningkatkan kemampuan bina diri anak Tunarungu di SKh 01
Pembina Pandeglang. Metode yang digunakan dalam uji coba ini adalah dengan menggunakan metode
eksperimen dengan bentuk Pre-Experimental Design. Berdasarkan hasil uji coba, penggunaan media
mention (menstrual education) ini dapat meningkatkan kemampuan bina diri anak. Hal ini dilihat dari
progres anak dalam uji coba pertama, uji coba kedua, dan uji coba ketiga dimana anak mengalami
peningkatan kemampuan bina diri. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan Media
Mention (Menstrual Education) dapat meningkatkan kemampuan bina diri anak.
Kata Kunci: Tunarungu, Media Mention, Pembelajaran Menstruasi
pendengaranya

PENDAHULUAN

mendengar

1. Latar Belakang
Siswa tunarungu merupakan siswa
yang

memiliki

gangguan

pada

sehingga

bunyi

tidak

dengan

dapat

sempurna,

tunarungu mempunyai keterbatasan dalam
fungsi pendengarannya. Oleh karena itu,
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anak tunarungu sangat terhambat dalam

Sehingga penggunaan media ini sangat

aspek bahasa dan komunikasi.

penting dalam proses belajar mengajar,

Terhambatnya

komunikasi

guna mencapai tujuan pembelajaran.

merupakan suatu masalah atau kesulitan

Berdasarkan hasil observasi di SKh

yang dialami oleh anak tunarungu. Hal ini

01 Pembina Pandeglanglang, terdapat siswa

dikarenakan, anak tunarungu terbatas dalam

perempuan tunarungu yang sudah pubertas,

hal bahasa dan kata-kata yang bersifat

sehingga memerlukan pendidikan tentang

abstrak.

siklus menstruasi, maka dari itu kami

Dengan penguasaan bahasa yang

membuat Mention (Menstrual Education)

terbatas, anak tunarungu terhambat dalam

agar anak anak paham tentang perhitungan

mendapatkan informasi yang didapatkan.

waktu menstruasi dan tata cara bina diri

Sehingga dalam proses pembelajaran, anak

saat menstruasi. Karena hal ini sangat

tunarungu

penting untuk bina diri anak tersebut.

mengalami

hambatan

yang

diakibatkan kemampuan penguasaan bahasa
yang terbatas.

2. Manfaat

1. Manfaat untuk anak

Pada proses pembelajaran, media
pembelajaran

merupakan

wadah

dan

penyalur pesan dari sumber pesan, dalam
hal ini guru, kepada penerima pesan, dalam

adalah agar

anak dapat lebih mudah memahami
bagaimana Activity Daily living
(ADL) mengenai masa menstruasi

hal ini siswa. Dalam batasan yang lebih

dan mengetahui apa yang harus

luas,

dilakukan saat menstruasi.

Yusufhadi

Miarso

memberikan

batasan media pengajaran sebagai segala
sesuatu

yang

dapat

digunakan

untuk

2. Manfaat bagi guru adalah guru
akan

lebih

mudah

dalam

merangsang pikiran, perasaan, perhatian,

mengajarkan anak dalam ADL

dan kemauan siswa sehingga mendorong

mengenai menstruasi, dan guru

terjadinya proses belajar pada diri siswa.

juga dapat mensimulasikan secara

Dengan

media

pembelajaran,

siswa

tunarungu dapat lebih cepat memahami
pembelajaran.

Dengan
media

dalam

demikian

penggunaan

pengajaran

di

kelas

merupakan sebuah kebutuhan yang
tidak

dapat

diabaikan.

Media

merupakan salah satu upaya yang harus
ditempuh

bagaimana

menciptakan

situasi belajar yang memungkinkan
terjadinya proses pengalaman belajar
pada diri siswa dengan menggerakkan
segala sumber belajar dan cara belajar
yang efektif dan efisien. Dalam hal ini,
media pengajaran merupakan salah satu
pendukung

yang

efektif

dalam

membantu terjadinya proses belajar.

langsung kepada anak, kemudian
dapat

menilai

pemahaman

sejauh
anak

mana
tentang

pembelajaran ADL ini.
3. Manfaat bagi orangtua dan orang
terdekat

anak

adalah

dapat

mengulang kembali pembelajaran
yang didapat anak dari sekolah dan
dapat melakukan penguatan kepada
anak, agar anak benar-benar dapat
melakukan ADL saat menstruasi.
4. Manfaat bagi umum atau pembaca
dalah sebagai informasi dan sebagai
referensi

untuk

membuat

dan

menggunakan media tersebut dalam
mengajarkan
menstruasi

tentang
kepada

anak

ADL
pada
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umunya ataupun anak bekebutuhan

perlakuan/treatment

khusus.

media

(O2)

pembelajaran

yaitu

penggunaan

Menstrual

Education

setelah itu diberi post test.
3. Tujuan
Secara

umum,

tujuan

dimaksudkan

penelitian

ini

Penelitian

mengetahui

untuk

keefektifan penggunaan media mention
(menstrual

HASIL DAN PEMBAHASAN

education)

dalam

meningkatkan kemampuan bina diri dan
berhitung anak.

penelitian

ini

menggunakan

pre-experimental

menggunakan

one-group

design.

yang

Data

metode

design
pre-test

diperoleh

dengan
post-test

dari

hasil

penyelesaian butir soal tersebut diolah dengan
analisis kuantitatif, dan menggunakan statistik
non-parametrik uji wilcoxon untuk menguji
hipotesis. Hasil penelitian dapat dilihat dari tabel

METODE PENELITIAN

Metode

yang

digunakan

dalam

berikut ini

penelitian ini adalah metode eksperimen
dengan bentuk Pre-Experimental Design.
Dalam desain eksperimen ini tidak adanya

No

Sampel

Skor

Skor

Penelitian

Pre-

Post-

Test

Test

variabel control (kelas control) dan tidak

Selisih

dipilih secara random. Dikatakan preexperimental design, karena desain ini belum
merupakan

eksperimen

1

WS

hasil

2

20%

7

Tabel 1
Hasil pretest dan posttest

berpengaruh terhadap terbentuknya variabel
Jadi,

%

sungguh–sungguh,

karena masih terdapat variabel luar yang ikut

dependen.

5

Point

eksperimen

yang

merupakan variabel dependen itu bukan semata

Penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah

– mata dipengaruhi oleh variabel independen

pengaruh

(Sugiyono, 2009:109). Secara lebih terperinci

Education untuk meningkatkan kemampuan

pada penelitian ini, peneliti menggunakan Pre-

membaca pemahaman anak tunarungu di SKh

Experimental Design dengan bentuk One Group

01 Pembina Pandeglang. Penguji hipotesis

Pretest- Posttest Design.

dihitung

penggunaan

dengan

media

statistik

Menstrual

nonparametric

Penelitian dengan menggunakan model

menggunakan uji wilcoxon. Uji wilcoxon ini

Pre-Experimental Design dengan bentuk One

bertujuan utuk menguji perbedaan data skor pre-

Group Pretest-Posttest Design mengandung

test dan post-test dengan jumlah sampel yang

paradigma bahwa terdapat suatu kelompok

diteliti. Berikut ini merupakan tab uji wilcoxon.

diberi

treatment/perlakuan

dan

selanjutnya

N

Sampel

Pr

Po

Seli

R Tanda

diobservasi hasilnya, akan tetapi sebelum diberi

o.

Peneliti

e-

st-

sih

an

an

tes

test

(x-

k

perlakuan terdapat pretest untuk mengetahui
kondisi awal. Dengan demikian, hasil perlakuan
dapat lebih akurat karena dapat membandingkan

t
1

WS

(+

(-)

)

y)
5

7

2

1

+2

0

T

0

dengan keadaan sebelum diberi perlakuan.
Alur dari penelitian ini adalah kelas
yang

digunakan

kelas

penelitian

dengan

=2

(kelas

eksperimen) diberi pre-test (O1) kemudian
dilanjutkan

Jumlah

pemberian

Tabel 2
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Berdasarkan

Hasil uji Wilcoxon

hasil

penelitian

yang

telah

dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa
Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa

media Menstrual education dapat meningkatkan

terdapat selisih tanda ranking positif dan negatif.

kemampuan bina diri anak tunarungu. Hal

Masing-masing selisih ranking bertanda positif

tersebut dapat dilihat dari skor Pre-test pada

dan negatif tersebut dijumlahkan, kemudian

anak tunarungu setelah diberikan perlakuan

hasil dari penjumlahan tersebut diambil jumlah

media Menstual education dalam pembelajaran

terkecil

T

bina diri mengalami peningkatan pada saat Post-

perhitungan Thitung, yaitu 0,05 hasil uji wilxocon

test. Selain itu dapat dilihat dari hasil uji

di

wilcoxon yang menunjukan bahwa Thitung = Ttabel

untuk dijadikan harga mutlak

atas,

selanjutnya

dilakukan

pengujian

hipotesis.

yaitu 0 = 0,5 maka H0 ditolak dan H1 diterima.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini

Peningkatan kemampuan pemahaman bina diri

adalah sebagai berikut :

diukur dari kriteria indikator yang telah disusun,

H0

diantaranya

= Media Menstrual Education tidak dapat

yaitu

Anak

dapat

memasang

meningkatkatkan kemampuan bina diri pada

pembalut dengan benar, Anak dapat memakai

siswa tunarungu

pakaian dengan urutan yang benar, Anak dapat

H1

menjaga kebersihan saat menstruasi, Anak dapat

= Media Menstrual Education dapat

meningkatkan kemampuan bina diri pada siswa

belajar mengetahui periode siklus menstruasi.

tunarungu
Selanjutnya,
ditentukan

pengujian

melalui

hipotesis

kriteria

dapat

SARAN

pengambilan

Peneliti memberikan saran kepada pihak-

keputusan perhitungan yang telah dilakukan

pihak yang terkait dengan permasalahan bina

melalui uji wilcoxon pada kemampuan bina diri

diri anak tunarungu, dan bagi anak pihak-pihak

pemahaman anak tunarungu dengan ditetapkan

yang tertarik menindaklanjuti hasil penelitian

harga mutlak yang di ambil (terkecil), diperoleh

yang telah peneliti lakukan. Adapun beberapa

Thitung = 0. Sedangkan harga Ttabel dengan taraf

saran itu, diantaranya :

nyata α = 0,05 dan sampel n = 1, diperoleh Ttabel

1. Bagi pihak sekolah dan tenaga pendidik.

= 0,05 dari kriteria pengujian hipotesis yang

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu

telah ditetapkan, harga Thitung = Ttabel Yaitu 0 =

referensi bagi pendidik dalam menentukan

0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga

media pembelajaran yang menarik dan sesuai

dapat menunjukkan dan disimpulkan bahwa

guna meningkatkan kemampuan bina diri

penggunaan media Menstrual Education dapat

pemahaman,

meningkatkan kemampuan bina diri pada siswa

dikembangkan lebih lanjut pada materi dan

di SKh 01 Pembina Pandeglang.

populasi yang lebih luas di sekolah, sehingga

yang

kemudian

dapat

Berdasarkan hasil penelitian atau temuan

pihak sekolah diharapkan dapat melengkapi

penelitian, media menstrual education dapat

fasilitas belajar guna sebagai penunjang

meningkatkan kemampuan bina diri, sehingga

kegiatan belajar mengajar dikelas. Serta

informasi yang terdapat dalam sebuah media

dalam pembelajarannya tenaga pendidik

akan lebih cepat diingat dan dipahami oleh anak

diharapkan untuk tetap mendampingi peserta

tunarungu karena diperoleh melalui kemampuan

didik agar tidak terjadinya kesalah pehaman

visual dalam menangkap suatu rangkaian berupa

oleh peserta didik.

kombinasi warna, dan aspek-aspek pendukung
lainnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya.
Hasil penelitian ini dapat ditindaklanjuti dan
mendapatkan

KESIMPULAN

penyempurnaan-
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penyempurnaan

yang

lebih

baik

lagi

3. Bagi orang tua.

mengenai media pembelajaran yang lain

Hasil

dalam meningkatkan kemampuan bina diri

informasi dan wawasan bagi orang tua

anak

sebagai pendidik anak ketika dirumah dan

tunarungu

selanjutnya

ataupun

dapat

penelitian

menggunakan

penelitian

ini

dapat

memberikan

media

memberi pendidikan tentang menstruasi sejak

Menstruasi education pada subjek dengan

dini agar anak memiliki persiapan secara

karakteristik yang berbeda, sehingga dapat

mental

dan

pengetahuan.

memberikan sumbangsih ilmu yang lebih
luas.
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