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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Anak Berkebutuhan Khusus 

1.1 Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus ( ABK ) 

       Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang secara signifikan 

memiliki kesulitan yang lebih besar dari anak-anak lain seusianya. Kesulitan 

tersebut bisa dalam hal menyelesaikan pekerjaan sekolah, juga dalam 

berkomunikasi atau berperilaku sehingga menuntut dibuatnya ketentuan 

pendidikan khusus untuk mereka ( Thompson, 2010: 2 ) 

       Anak berkebutuhan khusus secara umum yaitu anak yang mengalami 

hambatan dalam belajar dan perkembangan . Anak berkebutuhan khusus 

memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya, 

serta membutuhkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar 

masing-masing anak ( Garnida, 2015: 1 ) 

       Menurut pendapat Thompson (2010 ) dan Garnida (2015) dapat 

disimpulkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus yaitu peserta didik yang 

mengalami hambatan atau gangguan dalam proses belajarnya. Hambatan belajar 

tersebut bisa berupa kelebihan atau kelemahan baik secara fisik, emosi, atau 

mental sehingga membutuhkan pelayanan khusus dan pendidikan khusus sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. 
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1.2 Penyebab Anak Berkebutuhan Khusus ( ABK ) 

Anak berkebutuhan khusus baik permanen maupun temporer memiliki 

hambatan belajar dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Hambatan belajar 

yang dialami oleh setiap anak, disebabkan oleh tiga hal, yaitu faktor lingkungan, 

faktor dalam diri anak sendiri, dan kombinasi antara faktor dalam diri anak dan 

lingkungan ( Garnida, 2015:2 ) 

       Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus juga bisa didasari oleh tiga hal 

berikut, yaitu prenatal ( sebelum kelahiran ), neonatal ( pada saat kelahiran ), 

dan postnatal ( setelah kelahiran ). Faktor sebelum kelahiran yang menyebabkan 

anak mengalami kelainan diantaranya yaitu kenyataan bahwa semasa masih 

menjadi embrio, janin sangat rentan terhadap kandungan bahan kimia atau 

gesekan serta guncangan. Obat-obatan yang mengandung bahan kimia seperti 

obat untuk epilepsi, kanker, penahan mual, serta pencegah keguguran bisa jadi 

ikut andil dalam kelainan yang dialami oleh anak. Penyakit kronis yang dialami 

oleh Ibu yang sedang hamil juga bisa menjadi pemicu kelainan pada anak. 

Sedangkan pada masa neonatal, disebabkan oleh faktor pada saat anak yang 

bersangkutan lahir, seperti anak yang lahir sebelum waktunya ( prematur ), lahir 

dengan alat bantuan, posisi bayi tidak normal, kelahiran ganda, atau kesehatan 

bayi yang bersangkutan memang tidak baik. Untuk faktor postnatal diantaranya 

karena faktor psikologis serta konflik di lingkungan sekitar anak yang 

bersangkutan ( Effendi, 2008: 13 ) 

       Berdasarkan pendapat Garnida (2015) dan Effendi (2008), dapat 

disimpulkan bahwa baik anak berkebutuhan khusus temporer maupun permanen 

memiliki tiga penyebab yang mengakibatkan mereka membutuhkan pendidikan 
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khusus, yaitu, faktor lingkungan, faktor dalam diri anak sendiri, dan kombinasi 

dari keduanya. Hal itu diperkuat oleh pendapat Effendi yang mengatakan bahwa 

faktor penyebab kelainan pada anak diakibatkan dari  tiga hal yaitu prenatal, 

neonatal, dan postnatal, dimana prenatal dan neonatal merupakan pemicu 

gangguan atau kelainan dari dalam diri anak sendiri, sedangkan postnatal 

merupakan pemicu gangguan pada anak dari lingkungan sekitar baik itu 

keluarga, masyarakat, dan sekolah. Anak Berkebutuhan Khusus ( ABK ) juga 

bisa disebabakan oleh faktor dari dalam diri maupun dari lingkungan, misalkan 

peserta didik tersebut mengalami tunagrahita ringan dan masih bisa melakukan 

hal-hal kecil, akan tetapi lingkungan tempat peserta didik tersebut berkembang, 

tidak mendukung hal tersebut sehingga membuat peserta didik menjadi minder 

serta tidak percaya diri melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa dia lakukan. 

1.3 Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus ( ABK ) 

       Anak Berkebutuhan Khusus ( ABK ) membutuhkan pelayanan sesuai 

dengan kebutuhan dan hambatan masing-masing. Oleh karena itu sebelum 

memberikan intervensi, perlu diketahui terlebih dahulu hambatan belajar dari 

peserta didik yang bersangkutan. Secara umum, rentangan Anak Berkebutuhan 

Khusus ( ABK ) meliputi dua kategori, yaitu anak berkebutuhan khusus 

permanen, dan anak berkebutuhan khusus temporer. Anak berkebutuhan khusus 

permanen yaitu peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dikarenakan 

akibat dari kelainan tertentu, sedangkan anak berkebutuhan khusus temporer 

yaitu peserta didik yang mengalami hambatan belajar dan hambatan 

perkembangan dikarenakan kondisi dan situasi lingkungan. Anak berkebutuhan 
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khusus temporer, apabila tidak mendapatkan intervensi yang tepat dan sesuai 

dengan hambatan belajarnya bisa menjadi permanen ( Garnida, 2015:2 ) 

       Berdasarkan pendapat Garnida (2015) dapat disimpulkan bahwa anak 

berkebutuhan khusus di bagi menjadi dua bagian yaitu anak berkebutuhan 

khusus temporer dan anak berkebutuhan khusus permanen. Sebagai contoh, 

anak yang berkebutuhan khusus permanen yaitu peserta didik yang mengalami 

hambatan secara fisik atau tuna daksa, serta peserta didik yang mengalami 

gangguan mental seperti tuna grahita, hal tersebut dikategorikan anak 

berkebutuhan khusus permanen karena terjadi oleh suatu kelainan tertentu dalam 

dirinya. Sedangkan anak berkebutuhan khusus temporer contohnya adalah 

peserta didik yang mengalami isolasi budaya sehingga mengalami kesulitan 

dalam penyesuaian diri. 

       Anak berkebutuhan khusus permanen dan anak berkebutuhan khusus 

temporer diklasifikasikan lagi menjadi beberapa kelompok. Untuk anak 

berkebutuhan khusus permanen, meliputi anak dengan gangguan penglihatan 

yang di bagi menjadi anak kurang awas ( low vision ), anak tunanetra total; 

Anak dengan gangguan pendengaran dan bicara ( Tunarungu/wicara ) yang di 

bagi menjadi anak kurang dengar ( hard of hearing ) dan anak tuli ( deaf ); Anak 

dengan gangguan kecerdasan ( Tunagrahita ) yang dibagi menjadi anak 

tunagrahita ringan, sedang, dan berat; anak gifted yaitu anak yang memiliki 

intelegensi di atas rata-rata; talented yaitu anak yang memiliki bakat menonjol; 

anak dengan gangguan anggota gerak ( Tunadaksa ) yang di bagi menjadi anak 

layuh ( polio ) dan anak dengan gangguan fungsi syaraf otak ( cerebral palsy ); 

anak dengan gangguan perilaku dan emosi ( Tunalaras ) yang terbagi atas tiga 
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tingkatan ringan, sedang, dan berat; anak dengan gangguan belajar spesifik; 

anak lamban belajar, anak cerdas istimewa bakat istimewa ( CIBI );  dan anak 

autis ( Garnida, 2015: 3-4 ) 

       Menurut pendapat Garnida di atas ada sebelas klasifikasi anak berkebutuhan 

khusus. Hal tersebut belum termasuk oleh pengelompokkan yang lebih dalam 

dari masing-masing klasifikasi yang disebutkan di atas. Masing – masing 

klasifikasi tersebut mempunyari ciri – ciri tersendiri dan dibutuhkan pelayanan 

yang berbeda untuk masing-masing jenis kebutuhan. 

1.4 Anak Berkesulitan Belajar Spesifik 

       Kesulitan belajar dapat dialami oleh siapa saja, mulai dari peserta didik 

yang memiliki kecerdasan rata-rata sampai peserta didik yang memiliki 

intelegensi yang tinggi. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar 

merupakan individu yang memiliki gangguan dalam proses psikologis dasar, 

disfungsi sistem saraf pusat, atau gangguan neurologis yang dimanifestasikan 

dalam kegagalan – kegagalan nyata dalam pemahaman, gangguan 

mendengarkan, berbicara, membaca, mengeja, berpikir, menulis, berhitung, atau 

keterampilan sosial.  Kesulitan tersebut bukan berasal dari sebab-sebab 

keterbelakangan mental, gangguan emosi, gangguan pendengaran, gangguan 

penglihatan, atau karena kemiskinan, lingkungan, budaya, ekonomi, ataupun 

kesalahan metode pengajaran yang dilakukan oleh guru ( Garnida, 2015: 14 ) 

       Peserta didik yang tergolong dalam kesulitan belajar spesifik yaitu peserta 

didik yang kelainan yang dimiliki berkaitan dengan faktor psikologis sehingga 

mengganggu kelancaran berbahasa, berbicara, dan menulis. Pada umumnya 

mereka tidak mampu untuk menjadi pendengar yang baik, untuk berpikir, untuk 
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berbicara, membaca, dan menulis, mengeja huruf, bahkan perhitungan yang 

bersifat matematika. Kondisi kelainan dapat disebabkan oleh perceptual 

handicaps, brain injury, minimal brain dysfunction, dyslexia, dan developmental 

aphasia. Mereka tidak tergolong ke dalam penyandang tunagrahita, tunalaras, 

atau mereka yang mendapatkan hambatan dari faktor lingkungan, budaya, atau 

faktor ekonomi ( Delphie, 2006; 24 ) 

       Menurut pendapat Garnida (2015) dan Delphie (2006) , dapat disimpulkan 

bahwa anak berkesulitan belajar spesifik yaitu anak yang mengalami gangguan 

belajar, dan hal tersebut dikarenakan oleh gangguan psikologis sehingga anak 

tersebut mengalami kegagalan nyata berupa kesulitan di bidang akademik, 

masalah-masalah kognitif, dan juga masalah emosi sosial. Anak berkesulitan 

belajar spesifik bukan merupakan anak yang tergolong dalam penyandang 

tunagrahita, tunalaras, ataupun disebabkan oleh kemiskinan, lingkungan, 

budaya, ekonomi, atapun kesalahan metode mangajar. 

       Anak berkesulitan belajar spesifik dapat berupa kesulitan belajar membaca  

( disleksia ) , kesulitan belajar menulis ( disgrafia ), atau kesulitan belajar 

berhitung ( diskalkulia ), sedangkan dalam mata pelajaran lain, mereka tidak 

mengalami kesulitan yang berarti. Peserta didik yang memiliki kesulitan belajar 

membaca memiliki ciri-ciri kesulitan membedakan bentuk, kemampuan 

memahami isi bacaan rendah, dan sering melakukan kesalahan dalam membaca. 

Sedangkan peserta didik kesulitan menulis, memiliki ciri-ciri, sangat lamban 

dalam menyalin tulisan, sering salah menulis huruf b dengan p, p dengan q, v 

dengan u, 2 dengan 5, 6 dengan 9, dan sebagainya, hasil tulisannya jelek dan 

tidak terbaca, sulit menulis dengan lurus pada kertas tak bergaris, menulis huruf 
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dengan posisi terbalik ( p ditulis q atau b ). Untuk ciri – ciri anak yang 

mengalami kesulitan belajar berhitung yaitu sulit membeda-bedakan tanda-tanda 

: +, -, x, :, >, <, =, sulit mengoperasikan hitungan / bilangan, sering salah 

membilang secara berurutan, sering salah membedakan angka 9 dengan 6; 17 

dengan 71, 2 dengan 5, 3 dengan 8, dan sebagainya, sulit membedakan bangun – 

bangun geometri ( Garnida, 2015: 15 ) 

     Berdasarkan pendapat Garnida (2015), dapat disimpulkan bahwa peserta 

didik berkebutuhan khusus spesifik masih dikelompokkan lagi menjadi tiga, 

yaitu berkesulitan belajar membaca, berkesulitan belajar menulis, dan 

berkesulitan belajar menghitung. Masing-masing hambatan belajar memerlukan 

materi pembelajaran yang berbeda-beda, pembelajaran sesuai dengan urutan dan 

tingkatan pemahaman peserta didik, serta sebisa mungkin menggunakan 

berbagai media pembelajaran yang sesuai dengan hambatannya. 

2. Anak Disleksia 

2.1 Pengertian Anak Disleksia 

       Peserta didik disleksia memperoleh kemampuan berbahasa sangat berbeda 

dengan peserta didik yang tidak memiliki disleksia. Para teoritikus sependapat 

bahwa disleksia adalah kondisi ketika perbedaan kerja otak membuat seorang 

individu dengan disleksia memproses informasi yang diterima dari otak dengan 

cara yang berbeda. Akibatnya, orang dengan disleksia mengalami kesulitan 

memproses informasi. Perbedaan tersebut menyebabkan dirinya harus berusaha 

lebih keras dalam mengerjakan tugas seperti membaca dan menulis, yang 

mengakibatkan disabilitas pada area tersebut (Thompson, 2010; 55 ) 
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       Dari pendapat Thompson (2010) dapat disimpulkan bahwa disleksia 

merupakan suatu kondisi dimana peserta didik dengan disleksia memiliki cara 

penerimaan informasi yang berbeda dengan peserta didik pada umumnya. Hal 

tersebut mengakibatkan peserta didik disleksia mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan tugas seperti membaca dan menulis, dan dibutuhkan penanganan 

khusus untuk membantu anak tersebut mengerjakan tugasnya. 

       Berbagai studi menunjukkan kebanyakan anak yang mengalami disleksia 

mengalami kelemahan dalam keterampilan fonologi, kelemahan menamai 

dengan cepat, memiliki ingatan yang pendek sehingga menyebabkan sulit 

mengingat apa yang diucapkan, padahal kesadaran fonologi merupakan 

prediktor terhadap kemampuan baca anak ( Hidayah, 2011 ) 

       Disleksia merupakan sebuah kondisi dimana peserta didik tidak lancar atau 

ragu – ragu dalam membaca, membaca tanpa irama, sulit mengeja, kekeliruan 

mengenal kata, penghilangan, penyisipan, pembalikan, salah ucap, pengubahan 

tempat, dan membaca tersentak – sentak, kesulitan memahami; tema paragraf 

atau cerita, banyak keliru menjawab pertanyaan yang terkait dengan bacaan, 

serta pola membaca yang tidak wajar pada anak. Hal tersebut di atas bukan 

disebabkan oleh ketidakmampuan fisik seperti adanya masalah penglihatan, 

akan tetapi mengarah pada bagaimana otak mengolah dan memproses informasi 

yang sedang dibaca anak tersebut. ( Susilowati, 2012 ) 

       Berdasarkan pendapat Hidayah (2011) dan Susilowati (2012) dapat 

disimpulkan bahwa keterampilan fonologi memiliki hubungan dengan kesulitan 

membaca. Kesulitan membaca juga akan berpengaruh kepada keterampilan – 

keterampilan dasar lainnya seperti menjawab pertanyaan ataupun mengutarakan 
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ide dalam bentuk tulisan. Dari hal tersebut bisa dikatakan bahwa  membaca 

merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang sangat dibutuhkan karena 

akan mempengaruhi prestasi akademik peserta didik di sekolah. Penanganan 

kesulitan membaca harus diperhatikan oleh pihak sekolah dengan berbagai cara 

salah satunya dengan mengembangkan berbagai model pembelajaran untuk 

meningkatkan keterampilan berbahasa. 

2.2 Karakteristik Anak Disleksia 

       Kita memerlukan beberapa acuan untuk bisa mengatakan bahwa peserta 

didik yang bersangkutan mengalami disleksia.  Gejala disleksia mulai 

ditunjukkan ketika seorang peserta didik memiliki masalah dengan membaca, 

mendengar, matematika, dan umumnya mengikuti instruksi di sekolah. 

Seringkali diambil untuk masalah pengembangan yang akan tersortir sendiri di 

kemudian hari ( Aphroditta M, 2013; 61 ) 

       Diperlukan pengamatan oleh guru untuk mengenali karakteristik pada 

peserta didik. Karakteristik-karakteristik yang dapat ditemui pada peserta didik 

disleksia tersaji pada tabel 2.1 : 

Tabel 2.1 ( Karakteristik Anak Disleksia ) 

AKTIVITAS KETERANGAN 

PERILAKU 1. Suka melamun,  

2. Sulit menghadapi lebih dari satu instruksi 

pada saat yang bersamaan, 

3. Kurang memahami batasan waktu, 

4. Bisa menjadi keras kepala,  

5. Bisa bersikap diam, menarik diri, dan 

gelisah,  
6. Tidak suka perubahan,  

7. Suka meluapkan kemarahan,  

8. Mudah teralihkan perhatiannya, 

9. Sensitif terhadap keributan, 

10. Tampak tidak mendengar apa yang 

dikatakan orang lain,  

 

Lanjutan Tabel… 
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AKTIVITAS KETERANGAN 

PERILAKU 11. Kemungkinan memiliki masalah dengan 

kemampuan berbicara,  

12. Kurangnya koordinasi,  

13. Kemungkinan memiliki alergi, 

14. Kemungkinan memiliki penyakit yang 

berhubungan dengan stress, 

15. Kemungkinan terlihat sangat berbeda saat 

di sekolah dasar dibandingkan saat di 

tingkat pendidikan sebelumnya. 

HAMBATAN MEMBACA 1. Tidak menguasai kemampuan membaca 

atau sangat terlambat menguasainya, 
2. Bisa membaca untuk diri sendiri keras – 

keras, tetapi membuat banyak kesalahan,  

3. Bisa membaca berita, tetapi kesulitan 

dengan pertanyaan ujian dan segala 

sesuatu yang berbau teknis,  

4. Bisa membaca dengan sempurna tetapi 

tidak memahami apa yang dibaca, harus 

membaca ulang beberapa kali untuk 

mengerti apa yang dibaca, 

5. Melewatkan beberapa kalimat, 

6. Kebingungan, tidak suka membaca dan 

mencoba menghindari aktvitas membaca,  
7. Terbolak – balik membaca suku kata atau 

kata,  

8. Meniadakan, salah membaca, atau 

mengganti kata-kata penghubung seperti 

‘di’ dan  ‘pada’,  

9. Bisa membaca satu kata dengan baik pada 

satu halaman, tetapi salah membaca kata 

yang sama pada halaman yang berbeda 

TULISAN TANGAN 1. Tulisan tangan mungkin tidak terbaca, 

2. Tulisan tangan terbaca hanya jika ditulis 

pelan – pelan ( terdapat bekas 

tekananpada halaman buku ),  
3. Sulit merangkai huruf-huruf, jarak antar 

kata tidak beraturan, huruf – huruf ditulis 

secara tidak biasa untuk menyamarkan 

masalah ejaan,  

4. Proses menulis membuat stress dan terasa 

melelahkan 

PENGEJAAN 1. Kata – kata dieja seperti bunyinya, 

2. Pengejaan yang aneh sehingga 

menghasilkan kata – kata yang tidak 

jelas, 

3. Ada bagian kata yang diulang, contohnya 

‘kemamampuan’ untuk ‘kemampuan’,  

4. Ada bagian kata yang terbolak – balik, 
contohnya ‘lagu’ untuk kata ‘gula’, 

5. Kesalahan pada kata – kata yang pendek, 

contohnya ‘wang’ untuk kata ‘uang’,  

6. Dapat mengeja kata yang dihafalkan 

untuk ujian, tetapi tidak bisa menuliskan 

kata-kata tersebut 
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Lanjutan Tabel… 

AKTIVITAS KETERANGAN 

MENULIS 1. Penulisan tidak teratur dan merasa 

kebingungan selama proses menulis, 

2. Kalimat-kalimat terangkai dengan kacau,  

3. Bisa memahami apa yang ingin ditulis 

secara keseluruhan, tetapi sulit 

menyampaikannya secara berurutan, 

4. Pikiran terlalu cepat dibandingkan dengan 

kemampuan menulis,  

5. Kata-kata pendek terlewatkan atau salah 
digunakan,  

6. Sering mencoret, tidak bisa melihat 

kesalahan,  

7. Merasa menulis adalah sesuatu yang 

membuat frustasi 

TANDA BACA 1. Tanda baca tidak digunakan sama sekali,  

2. Beberapa tanda baca digunakan, tetapi 

tidak dipahami artinya,  

3. Tidak mengerti kapan tanda baca harus 

digunakan meskipun sudah diberi tahu 

sebelumnya. 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA 1. Mungkin sangat pintar dalam matematika,  

2. Mungkin merasa matematika sulit, tidak 

memahami apa yang ditanya dalam soal 

matematika,  

3. Tidak bisa mengikuti langkah pengerjaan, 

contohnya perkalian panjang,  

4. Kesulitan memahami petunjuk, contohnya 

tidak memahami bahwa penjumlahan, 

pembagian, atau perkalian harus dimuai 
dari kanan ke kiri,  

5. Merasa kebingungan dengan simbol – 

simbol matematika,  

6. Kesulitan mempelajari tabel perkalian, 

membolak – balik angka,  

7. Membuat banyak kesalahan kecil, 

8. Mengalami kesulitan melengkapi 

penjumlahan yang hasilnya sudah 

diketahui, contohnya menyelesaikan 2 + 

… = 3,  

9. dapat menemukan jawban tetapi tidak bisa 

menunjukkan bagaimana langkah kerja 
untuk mendapatkan jawaban tersebut. 

BAKAT 1. Sering kali memiliki keterampilan 

interpersonal yang luar biasa,  

2. Bisa jadi ahli dalam memecahkan 

masalah, 

3. Dapat berpikir secara tiga dimensi, bisa 

jadi ahli di bidang olahraga,  

4. Seringkali sangat intuitif,  

5. Memiliki keingintahuan yang tinggi 

tentang cara kerja sesuatu, sangat 

memperhatikan lingkungan dan 

memperhatikan detail, 
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Lanjutan Tabel… 

AKTIVITAS KETERANGAN 

BAKAT 6. Berpikir secara harfiah,  

7. Berpikir secara menyeluruh,  

8. Biasanya sangat pandai bermain lego saat 

masih anak –anak 

(sumber: Thompson,9 2010; 57- 60) 
 

Berdasarkan pendapat Aphroditta dan Thompson di atas , dapat disimpulkan 

bahwa anak disleksia dapat diidentifikasi dengan cara memperhatikan secara lebih 

kepada anak yang terindikasi mengalami kesulitan membaca, mendengar, matematika, 

dan juga kesulitan untuk memahami instruksi yang diberikan. Anak disleksia juga bisa 

diidentifikasi dari perilaku, cara membaca, tulian tangan, cara mengeja, komposisi 

menulis, tanda baca, matematika, dan bakat yang dimiliki. 

2.3 Faktor Penyebab Anak Disleksia 

       Suatu kondisi yang menyebabkan anak membutuhkan perlakuan khusus, 

termasuk disleksia pasti ada faktor penyebabnya masing masing. Menurut Mulyadi 

(2010; 169-171) faktor penyebab disleksia terdiri dari tiga bagian sebagai berikut ;  

a). Biologis. Di antara yang termasuk dalam kesulitan membaca yang disebabkan  

oleh faktor biologis, yaitu riwayat keluarga yang pernah mengalami disleksia, 

kehamilan yang bermasalah, serta masalah kesehatan yang cukup relevan.  

b). Kognitif. Faktor kognitif yang dijadikan sebagai penyebab disleksia diantaranya 

yaitu pola artikulasi bahasa dan kurangnya kesadaran fonologi pada individu 

yang bersangkutan.  

c). Faktor perilaku yang dapat dijadikan sebagai faktor penyebab disleksia yaitu 

masalah dalam hubungan sosial, stress yang merupakan implikasi dari kesulitan 

belajar, serta gangguan motoric. 

       Menurut pendapat Mulyadi (2010) dapat disimpulkan bahwa disleksia bisa 

disebabkan oleh beberapa hal. Diantaranya yaitu faktor biologis, faktor kognitif, dan 
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faktor sosial. Dari faktor biologis, seperti yang telah disebutkan dalam pengertian 

disleksia di atas, anak disleksia salah satunya disebabkan oleh gangguan fungsi otak 

sepanjang rentang hidup yang menyebabkan anak tersebut menerima informasi 

dengan cara yang berbeda dari anak normal lainnya, bisa juga dikarenakan 

kehamilan yang bermasalah dan faktor kesehatan lainnya. Faktor kognitif yaitu 

dimana anak mengalami hambatan dalam pola artikulasi bahasa dan anak memiliki 

kelemahan pada fonologi yang  menyebabkan anak kesulitan untuk menggambarkan 

fenom. Sedangkan dari segi perilaku yaitu anak mengalami masalah dalam hubungan 

sosial, kesulitan belajar dan gangguan motorik yang akhirnya menimbulkan stress 

pada anak. 

2.4 Teknik Pembelajaran Anak Disleksia 

       Siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca memiliki bentuk dan tingkat 

kesulitan yang beragam. Oleh karena itu, model – model pendekatan yang 

dipergunakan untuk mengatasi kesulitan membaca bervariasi pula. Menurut 

(Wardani, 2011), teknik yang digunakan untuk membaca pada anak disleksia antara 

lain adalah teknik Gillingham dan Stilman serta teknik Fernald. Berikut akan 

dijelaskan secara ringkas tentang kedua teknik tersebut: 

a) Teknik Gillingham dan Stillman.  

       Tahapan dalam teknik Gillingham dan Stillman ada tiga, yaitu mengenal 

huruf, merangkai huruf menjadi kata,  dan membaca kalimat dan cerita. Pada 

proses pengenalan huruf, siswa diberikan pelajaran tentang bunyi yang berwujud 

huruf, lalu menyambungkan huruf-huruf tersebut menjadi kata. Beberapa 

petunjuk pelaksanaannya yaitu seperti; huruf diperkenalkan melalui kata 

lembaga, misalnya huruf “b” dalam kata “bola”, menggunakan kartu latihan 
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untuk mengenalkan setiap huruf, siswa membedakan vokal dan konsonan 

dengan mengucapkannya dan mengasosiasikan dengan kartu latihan yang 

diwarnai. Misalnya warna biru untuk konsonan dan merah untuk vokal, huruf-

huruf pertama yang diperkenalkan hendaknya yang menimbulkan bunyi yang 

jelas dan menggambarkan pola-pola yang jelas.  

      Proses selanjutnya yaitu merangkai huruf menjadi kata. Dalam latihan ini, 

siswa melihat beberapa kartu latihan huruf dan menyambungkan bunyi-bunyinya 

sehingga menjadi kata. Kata-kata ini dicetak pada kartu warna dan ditempelkan 

pada papan kata. Apabila siswa sudah memiliki sejumlah kata dalam lemari 

kata, diadakan latihan kebalikannya, yaitu siswa diminta menguraikan kata – 

kata menjadi unsur bunyi.  

       Proses yang terakhir yaitu membaca kalimat dan cerita. Pada tahap ini, 

siswa diminta untuk membaca dalam hati sebuah cerita yang sederhana, akan 

tetapi struktur katanya tepat, setelah itu di baca keras di depan guru. 

b) Teknik Fernald 

       Teknik Fernald memiliki empat tahapan, yaitu tahap 1, tahap 2 , tahap 3, 

dan tahap 4.  Pada tahap 1, siswa diminta untuk memilih kata-kata yang ingin 

dipelajari. Setelah itu, siswa menuliskan kata-kata tersebut dengan krayon dan 

dituliskan secara miring. Siswa menelusuri kata-kata dengan jari dan 

membunyikan kata-kata yang sedang ditelusurui. Hal tersebut dilakukan 

berulang-ulang sampai siswa mampu menuliskan kata-kata itu di kertas yang 

lain tanpa melihat contoh. 
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       Tahap kedua yaitu siswa mempelajari kata-kata yang belum dikenal dengan 

cara melihat kata tersebut dan mengatakannya berkali – kali. Proses ini berjalan 

sampai siswa dapat menuliskan kata dari ingatan. 

       Tahap ketiga yaitu tahapan dimana siswa langsung mempelajari dari buku 

bacaan. Apabila ada kata-kata yang tidak diketahui maknanya oleh siswa, guru 

harus memberitahukannya. Kata – kata baru tidak perlu dituliskan, siswa hanya 

melihat dan mengucapkannya berkali – kali, kemudian menuliskan sesuai 

dengan kata-kata yang siswa ingat. 

       Tahap empat, yaitu tahapan terakhir dimana siswa diminta untuk 

menuliskan kata yang sulit baginya. Pada tahapan ini lebih ditekankan pada 

pemahaman dari kata-kata yang dikenalnya. Siswa mencari kata – kata yang 

baru dan memahaminya setiap kali kata itu muncul. 

       Anak disleksia membutuhkan metode pengajaran dan pendekatan praktis 

yang spesifik. Metode pengajaran yang dapat digunakan untuk anak disleksia 

diantaranya adalah sebagai berikut : a) saat memberikan instruksi pada anak 

disleksia, berikan hanya satu instruksi pada satu waktu agar anak dapat 

memproses informasi secara efektif. b) manfaatkanlah teknologi informasi 

dengan menggunakan perangkat lunak pengenal suara c) berikan tambahan 

waktu pada anak untuk menyelesaikan tugas membaca/menulis jika diperlukan 

d) saat mengajar, gunakan pendekatan visual dan kinestetik untuk memfasilitasi 

proses belajar anak e) hindari munculnya pengalih perhatian di kelas karena 

anak disleksia sulit berkonsentrasi di kelas ( Thompson, 2010; 66 ) 

       Menurut pendapat Wardani dan Thompson di atas, dapat disimpulkan 

bahwa cara menangani anak disleksia bisa dilakukan dengan berbagai macam 
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cara. Wardani menyebutkan bahwa ada dua teori yang bisa digunakan untuk 

mengajar anak disleksia, yaitu teori Gillingham dan Stillman serta teori Fernald. 

Pendekatan Gillingham dan Fernald hampir serupa tetapi memiliki perbedaan. 

Gillingham menekankan pada huruf demi huruf sedangkan Fernald lebih kepada 

siswa diminta untuk memilih kata dan memanfaatkan panca indra yang ada 

dalam diri manusia. Apabila Gillingham dan Stillman serta Fernald lebih 

menekankan kepada teknik membaca, Thompson lebih menekankan kepada 

manajemen kelas. Bagaimana anak disleksia tersebut bisa menerima materi 

dengan baik menggunakan pengelolaan siswa yang diberikan oleh guru. 

3. Hambatan yang Dihadapi Guru saat kegiatan Belajar Mengajar 

      Dalam proses belajar mengajar, pasti ada suatu kendala yang menyebabkan 

terhambatnya kesuksesan proses belajar mengajar. Hal tersebut sangat wajar 

terjadi walaupun peserta didik yang diajar merupakan anak normal. Terlebih 

guru yang harus mengajar anak berkebutuhan khusus pasti mempunyai 

hambatan dalam proses belajar mengajar. Menurut ( Santoso, 2010; 147 ) ada 

beberapa sebab yang menimbulkan hambatan pada proses pembelajaran 

diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Adapun penjelasannya 

adalah sebagai berikut : 

a. Faktor Internal ( Faktor yang ada di dalam diri peserta didik ) yaitu : 

1) Gangguan secara fisik, seperti kurang berfungsinya organ-organ 

perasaan, alat bicara, gangguan panca indera, cacat tubuh, serta penyakit 

menahun. 
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2) Ketidakseimbangan mental (adanya gangguan dalam fungsi mental) 

seperti menampakkan kurangnya kemmapuan mental, taraf 

kecerdasannya cenderung kurang. 

3) Kelemahan emosional, seperti merasa tidak aman, kurang bisa 

menyesuaikan diri, tercekam rasa takut, benci, dan antipasti, serta tidak 

kematangan emosi. 

4) Kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap yang salah,seperti 

kurang perhatian dan minat terhadap pelajaran sekolah malas dalam 

belajar, dan sering bolos atau tidak mengikuti pelajaran. 

b. Faktor eksternal (faktor yang timbul dari luar diri peserta didik ), yaitu 

berasal dari : 

1) Sekolah, seperti sifat kurikulum yang kurang fleksibel, terlalu berat 

beban belajar (peserta didik) dan atau mengajar (guru), metode mengajar 

yang kurang memadai, kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar 

2) Keluarga (rumah), antara lain keluarga tidak utuh dan atau kurang 

harmonis, sikap orangtua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya 

dan keadaan ekonomi. 

      Berdasarkan penjelasan Santoso di atas, dapat disimpulkan bahwa 

hambatan dalam proses belajar mengajar disebabkan oleh dua faktor. Faktor 

internal dimana masalah tersebut datang dari dalam diri individu dan faktor 

eksternal dimana masalah tersebut datang dari luar diri individu yaitu 

lingkungannya. Faktor internal sendiri dibagi menjadi beberapa bagian yaitu 

gangguan secara fisik, ketidakseimbangan mental, kelemahan emosional, 

kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan yang salah. Sedangkan untuk 
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faktor eksternal terdiri dari lingkungan sekolah, dan juga keluarga, bisa juga 

oleh masyarakat sekitar. 

4. Program Pembelajaran Individual ( PPI ) 

4.1 Pengertian Program Pembelajaran Individual ( PPI ) 

       Konsep pendidikan inklusif seperti yang telah dijelaskan di atas menerima 

semua anak tanpa memandang kelainan yang dimiliki anak tersebut dan 

memperhatikan keberagaman serta kebutuhan masing – masing anak. Anak 

berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan masing – masing sesuai dengan jenis 

kebutuhan yang dialaminya. Oleh karena itu guru hendaknya dapat menyusun 

program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didiknya. 

Program tersebut berisikan cara atau bentuk intervensi yang akan dilakukan 

untuk mengatasi permasalahan yang ada saat pembelajaran berlangsung. 

Menurut ( Delphie 2006; 5-6 )  Bentuk pembelajaran semacam ini merupakan 

layanan yang lebih memfokuskan pada kemampuan dan kelemahan kompetensi 

peserta didik dan bisa diebut dengan Program Pembelajaran Individual ( PPI ). 

PPI sangat erat kaitannya dengan tiga komponen utama yang akan dijelaskan 

secara ringkas sebagai berikut : 

a) Tingkat kemampuan atau prestasi. Tingkat kemampuan ini bisa diketahui 

setelah dilakukan assesmen melalui pengamatan dan tes – tes tertentu. Dari 

asesmen yang dilakukan, guru bisa mengetahui kebutuhan pembelajaran 

peserta didik yang bersangkutan. 

b) Sasaran Program Tahunan. Program tahunan dipergunakan untuk 

menentukan tujuan jangka panjang selama kegiatan sekolah. Program ini 
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dapat dipecah – pecah menjadi beberapa jangka pendek yang dituangkan ke 

dalam program semester 

c) Sasaran jangka pendek. Sasaran jangka pendek ini diterapkan dalam setiap 

semester. Sasaran ini harus dikonsepkan oleh guru sebelum penerapan 

program PPI untuk dipakai sebagai acuan dalam proses pembelajaran dan 

dikembangkan guna mencapai kemampuan – kemampuan yang lebih 

spesifik. Kemampuan spesifik tersebut hendaknya dapat memenuhi kriteria - 

kriteria keberhasilan tertentu untuk suatu tugas yang diberikan kepada 

peserta didik dalam upaya mencapai  sasaran tahunan yang telah disebutkan 

di atas. 

       Program PPI mengacu pada satu sasaran utama yaitu sasaran jangka 

panjang atau sasaran tahunan.Oleh karena itu, tugas – tugas yang diberikan 

kepada peserta didik  harus mengarah  pada perkembangan peserta didik 

sesuai dengan sasaran akhir jangka pendek maupun sasaran akhir jangka 

panjang  

       Berdasarkan pendapat Delphie di atas dapat disimpulkan bahwa 

Program Pembelajaran Individual ( PPI ) adalah suatu program pembelajaran 

yang dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik sesuai dengan hasil 

dari data asesmen yang telah dijalaninya. Program pembelajaran individual 

terdiri dari tiga poin penting yaitu tingkat kemampuan, tujuan jangka 

pendek, dan tujuan jangka panjang. Proses pembelajaran harus diarahkan 

agar peserta didik mampu mencapai tujuan jangka pendek dan tujuan jangka 

panjang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
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4.2 Komponen Program Pembelajaran Individual  

       Program pembelajaran individual memiliki peranan penting untuk 

perkembangan peserta didik dengan kebutuhan khusus. Oleh karena itu, proses 

pembuatannya harus dipikirkan secara matang.  

       (Garnida, 2015; 111)  Mengatakan bahwa program pembelajaran individual disusun 

oleh pihak – pihak  yang terkait dengan proses belajar mengajar siswa. Pihak – pihak 

tersebut adalah; guru kelas, guru bidang studi, psikolog atau psikiatris, orang tua siswa, guru 

pendamping, terapis dan pihak lain yang ikut menunjang program belajar mengajar peserta 

didik yang bersangkutan. Penyusunan program pembelajaran individual dilakukan di awal 

semester dan dievaluasi pada saat program berakhir, di mana waktu evaluasi disesuaikan 

dengan kebutuhan siswa. Program pembelajaran individual bersifat progresif dan fleksibel 

dengan memerhatikan penanganan yang paling sesuai dengan tingkat perkembangan dan 

kebutuhan siswa. 

 

       Adapun komponen program pembelajaran individual yaitu terdiri dari 

beberapa bagian. Menurut ( Garnida, 2015; 111-112 ) Program Pembelajaran 

Individual ( PPI ) terdiri atas deskripsi kemampuan sekarang, tujuan jangka 

panjang, tujuan jangka pendek presentase waktu, prosedur, teknik, materi, dan 

faktor motivasi khusus, dan penempatan lingkungan belajar, yang akan 

dijelaskan secara ringkas sebagai berikut; 

a) Deskripsi kemampuan sekarang. Bagian ini dipergunakan untuk menjelaskan 

kondisi peserta didik di awal pembuatan program pembelajaran individual. 

Penjelasan dalam deskripsi kemampuan sekarang diperoleh dari hasil 

observasi pihak yang berkaitan dengan proses belajar mengajar peserta didik 

dan hasil asesmen awal peserta didik. 

b) Tujuan jangka panjang. Bagian ini dipergunakan untuk menjelaskan tujuan 

jangka panjang dari program pembelajaran yang diberikan kepada peserta 

didik dan memuat presentase perkembangan serta waktu yang ditetapkan. 

c) Tujuan jangka pendek. Bagian ini dipergunakan untuk menjelaskan tujuan 

jangka pendek. Tujuan jangka pendek tujuan jangka panjang yang sudah 
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dipecah untuk dicapai oleh peserta didik dalam kurun waktu tertentu yang 

lebih singkat dari waktu yang ditetapkan untuk tujuang jangka panjang. 

Tujuan jangka pendek ini juga harus mencantumkan tanggal dimulai dan 

tanggal evaluasi serta penanggung jawab dari masing – masing kegiatan. 

d) Presentase waktu. Presentase waktu dipergunakan untuk menjelaskan 

proporsi waktu untuk program pembelajaran individual. Perbandingan 

presentasi proses belajar mengajar di kelas reguler dan di kelas khusus. 

e) Prosedur, teknik, materi, dan faktor motivasi khusus. Bagian ini berisi 

penjelasan tentang tahap proses pembelajaran dan berbagai metode yang 

digunakan agar anak bisa mencapi tujuan program pembelajaran individual 

yang telah ditetapkan. 

f) Penempatan di lingkungan belajar. Bagian ini digunakan untuk menjelaskan 

penempatan ruang belajar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Sedangkan menurut Roycadi dan Alimin ( 2005:21 ) mengatakan bahwa 

langkah – langkah pengembangan rancangan PPI setidaknya memperhatikan 6 

komponen yaitu : asesmen, perumusan tujuan jangka panjang, perumusan tujuan 

jangka pendek, menetapkan materi pembelajaran, menetapkan kegiatan 

pembelajaran, serta evaluasi kemajuan hasil belajar. 

       Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa PPI secara umum memiliki 

beberapa komponen umum dan Program pembelajaran individual yang dibuat 

harus disetujui oleh pihak –pihak yang berkaitan dengan peserta didik yang 

bersangkutan. Proses pembuatan program pembelajaran individual di atas juga 

harus menyertakan semua pihak yang berkaitan degan peserta didik. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

            Penelitian terkait yang pertama merupakan penelitian yang dilakukan oleh Umi 

Nur Halimah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2015 yang 

berjudul “Peran Guru dalam Membimbing Siswa Disleksia Terhadap Motivasi 

Belajar Siswa di SD Negeri 3 Krangganharjo”. Berdasarkan hasil pada penelitian 

terdahulu, menunjukkan bahwa penelitian terdahulu memiliki 2 fokus hasil penelitian 

yaitu, peran guru dalam proses pembelajaran siswa disleksia dan hubungan antar 

peran guru dan motivasi belajar siswa disleksia. 

               Dalam hasil penelitian pada penelitian tedahulu disebutkan bahwa guru sudah 

berperan secara maksimal untuk membantu anak disleksia. Guru memberikan 

penanganan dengan berbagai macam cara diantaranya yaitu mengulang kembali 

huruf abjad, menyusun kartu huruf menjadi sebuah kata atau kalimat dan 

pengulangan dalam membaca secara terus menerus. Hal yang dilakukan tersebut 

terbukti mampu memberikan peningkatan sebesar 26, 67% kepada perkembangan 

membaca anak disleksia. Perkembangan dengan presentase tersebut didapatkan 

dengan bimbingan selama 10 kali. Motivasi yang diberikan guru kepada siswa juga 

mempengaruhi proses pembelajaran dan minat belajar siswa. Dikatakan dalam hasil 

penelitian bahwa siswa menjadi lebih bersemangat setelah mendapatkan motivasi 

dari guru. 

         Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu baik penelitian 

terdahulu dan penelitian ini sama-sama meneliti tentang siswa disleksia di sekolah 

dasar. Penelitian terdahulu juga membahas tentang peran guru dalam proses 

pembelajaran untuk anak disleksia. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu 
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dan penelitian ini adalah bahwa penelitian terdahulu lebih membahas kepada peranan 

guru dalam pembelajaran dan apakah motivasi yang diberikan oleh guru berpengaruh 

kepada minat belajar siswa sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus kepada 

apakah program pembelajaran individual yang diterapkan kepada siswa disleksia 

sudah sesuai dengan teori yang seharusnya dan apa saja kendala dalam proses 

pelaksanaan pemebelajaran pada siswa disleksia yang dialami oleh guru. 

        Penelitian terkait kedua dilakukan oleh Sony Abdian Pranata dari Universitas 

Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2011 yang berjudul “Pengaruh Abjad 8 

(Alphabet 8s) dalam Mengatasi Kesulitan Menulis (Dysgraphia) dan Membaca 

(Dyslexia) Anak Tunagrahita Ringan”.  Hasil penelitian terdahulu memiliki fokus 

penelitian pada pengaruh media belajar abjad 8 dalam mengatasi kesulitan membaca 

dan menulis.  

       Dalam hasil penelitian pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa abjad 8 

sebagai media belajar menulis dan membaca berpengaruh positif terhadap 

peningkatan kemampuan menulis dan membaca pada anak yang mengalami kesulitan 

membaca dan menulis. Abjad 8 merupakan media pembelajaran yang membantu 

siswa untuk membedakan bidang kiri dan kanan. Hal itu didasarkan oleh tubuh yang 

terdiri dari dua sisi yaitu kiri dan kanan. Peneliti pada penelitian terdahulu 

menyebutkan bahwa kemampuan membaca ataupun menulis bukanlah sekedar 

tentang pengenalan huruf dan kata, melainkan pengembangan dari pengkoordinasian 

mata, tangan, serta pengintegrasian pendengaran. Oleh karena itu media abjad 8 ini 

bisa memberikan pengaruh positif kepada siswa dengan gangguan membaca dan 

menulis. 
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       Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu 

dan penelitian ini sama – sama meneliti tentang anak disleksia, penelitian terdahulu 

sedikit banyak juga menyinggung tentang penanganan pada anak disleksia. 

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa 

penelitian terdahulu memiliki fokus yang lebih kompleks yaitu meneliti tentang 

disleksia dan disgrafia. Penelitian terdahulu juga merupakan penelitian dengan 

metode penelitian eksperimen dimana peneliti pada penelitian terdahulu menyajikan 

media pembelajaran untuk sarana bimbingan bagi siswa dengan kesulitan membaca 

dan menulis. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada metode apa yang sudah 

digunakan oleh guru untuk penanaganan anak disleksia dan hambatan apa yang 

dialami oleh guru dalam proses penanganan tersebut. 

C. Kerangka Pikir 

       Anak berkebutuhan khusus membutuhkan intervensi yang sesuai dengan 

kebutuhan belajar yang dimilikinya. Identifikasi pada anak disleksia sering terlambat 

karena pada awalnya anak disleksia sering dilihat sebagai anak yang tidak mampu 

mengikuti materi pelajaran tanpa melihat apa yang terjadi pada anak tersebut. Anak 

disleksia membutuhkan intervensi terutama bimbingan membaca untuk membantu 

anak dalam mengikuti pelajaran dan mengejar materi pelajaran yang tertinggal. Oleh 

karena itu peran guru yang dituangkan dalam program pembelajaran individual (PPI) 

sangat penting untuk membantu anak yang mengalami disleksia. 

Dengan adanya pelaksanaan Program Pembelajaran Individual ( PPI ) sebagai 

sarana intervensi anak disleksia pada kelas 5A SD Muhammadiyah 1 Kota Malang 

yang sedang dikaji diharapkan bisa membantu anak disleksia untuk mengatasi 

hambatan membaca.          
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Kelas 5A : Belum mampu menghafal di luar kepala 

alphabet, belum bisa membaca kalimat, belum bisa 

menulis kalimat akan tetapi sudah bisa menulis kata, 

mampu mengenal huruf tetapi mudah lupa untuk 

beberapa huruf, memiliki sedikit gangguan konsentrasi 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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