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PENGARUH METODE TANGAN DIBAWAH TANGAN (HAND UNDER 
HAND) TERHADAP KEMAMPUAN BAHASA EKSPRESIF SISWA 

MULTIPLE DISABLE with VISUAL IMPAIRMENTS 

(Subject Single Research Siswa Pendidikan Dasar di SLB-G Rawinala 
Jakarta Timur) 

(2016) 

AGUS ARIYANI 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Metode 
Tangan Dibawah Tangan (Hand Under Hand) terhadap kemampuan bahasa 
ekspresif siswa MDVI kelas dasar SLB G Rawinala. Pengambilan data 
dilakukan dengan menggunakan penilaian skor, 1 jika siswa masih 
memerlukan banyak bantuan, 2 jika memerlukan sedikit bantuan, dan 3 
jikamelakukantanpabantuandenganmenggunakanlembar instrument 
pencatatan kejadian terhadap kemampuan bahasa ekspresif dalam hal 
mengungkapkan keinginan melalui 3 kosakata. Adapun penelitian dilakukan 
menggunakan desain A-B-A. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh 
yang positif sehingga terjadi peningkatan terhadap kemampuan bahasa 
ekspresif pada siswa dengan pengumpulan data yang diperoleh pada saat 
intervensi dan baseline A2. Hasil ini adalah suatu upaya untuk meningkatkan 
dan mengembangkan bahasa siswa MDVI di SLB G Rawinala Jakarta Timur. 
Implikasi hasil penelitian adalah dapat diketahui bahwa penerapan Metode 
Tangan Dibawah Tangan (Hand Under Hand) pada siswa MDVI kelas dasar  
membawa pengaruh terhadap kemampuan bahasa ekspresif dalam hal 
mengungkapkan keinginan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa 
penggunaan Metode Tangan Dibawah Tangan dapat digunakan dalam 
mengembangkan bahasa ekspresif lainnya sesuai kebutuhan siswa dalam 
kegiatan sehari-hari. 

 

Kata Kunci: Metode Tangan Dibawah Tangan (Hand Under Hand), Bahasa 
Ekspresif, siswa MDVI. 
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THE INFLUENCE OF METHOD OF HAND UNDER HAND AGAINST THE 
EXPRESSIVE LANGUAGE SKILLS OF STUDENTS MULTIPLE DISABLE 

WITH VISUAL IMPAIRMENTS  
 

(Single Subject Research Student Base Class in SLB-G Rawinala  
Jakarta Timur) 

(2016) 
 

AGUS ARIYANI 
 
 

ABSTRACT 
 

This study aims to determine whether there is influence of methods Hand 
Under Hand to expressive language skills base class multi-handicapped 
students SLB G Rawinala.Data were collected using assessment scores, 1 if 
students still need a lot of help, 2 if you need a little help, and 3 if done 
without the aid by instruments recording sheet events to expressive language 
skills in expressing a desire through three vocabulary. The design of the 
study is the design of the A-B-A.The results showed the positive effect 
resulting in an increase in the expressive language skills in students with the 
collection of data obtained at the time of the intervention and baseline A2. 
The result of this is an effort to improve and develop the language in multi-
handicapped students in SLB G Rawinala.The implication of this study is to 
note that the application of the method Hand Under Hand on students' multi-
handicapped class base had an impact on the ability of expressive language 
in expressing a desire, so it shows that the use of methods Hand Under Hand 
can be used in the development of expressive language more according to 
the needs of students in everyday life. 

 

Keywords: Method OF Hand Under Hand, Expressive Language, Students of 
Multiple Disable  with Visual Impairments 
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PERSEMBAHANKU,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

Bermimpilah tentang apa yang ingin kamu impikan, 

pergilah ke tempat-tempat kamu ingin pergi,jadilah 

seperti yang kamu inginkan, karena kamu hanya 

memiliki satu kehidupan dari satu kesempatan untuk 

melakukan hal-hal ingin kamu lakukan,,, 

==000== 

 

Kita bukan orang lain, kita punya jalan keberhasilan 

sendiri, mulailah hari ini dengan menatap wajah kita 

disana ada kekuatan yang akan membawa kita ke 

puncak keberhasilan,,,,,,,,,,, 

==000== 
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Keluargaku tercinta adikku Yuli Winarni yang telah 
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semangat, untuk menyelesaikan skripsi ini. Ayah dan 

Ibu tercinta  Mulyadi (Alm) dan Priyani (Almh), aku 

tidak melupakan kalian, aku tau kalian pasti juga 

mendoakanku agar anakmu ini menjadi berguna untuk 

keluarga. 

Sahabatku, teman-temanku semuanya PLB 2011 khususnya Rani, Elga, 
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