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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. KAJIAN EMPIRIS

Kajian empiris yaitu kajian penelitian terdahulu yang digunakan 

sebagai acuan dan referensi untuk memehami fakus penelitian dengan hasil 

penelitian-penelitian yang menyangkut model pembelajaran pada anak-anak 

yang mengalami gangguan slow learner.  

1. Penelitian Sari (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peningkatan kemampuan 

daya ingat melalui terapi kognitif pada anak slow learner pada siswa 

sekolah dasar. Penelitian ini dilaukan di SD Karanganyar 1 kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Demak sebagai penyelenggara SD Inklusi. 

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa-siswa yang termasuk dalam 

kategori anak berkebutuhan khusus (ABK) yang berkategori sebagai 

anak slow learner (lambat belajar). Sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 10 siswa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

eksperimen dengan memberikan perlakuan kepada siswa melalui terapi 

kognitif dengan menggunakan metode one group pre test-post test 

design. 

Hasil pengolahan data menunjukkan koefisien beda t1-2 sebesar 

2,535 dengan p sebesar 0,021 (p<0,05). Hal ini juga ditunjukkan dengan 

perbedaan rerata keduanya yaitu rerata post tes data kemamuan daya 

ingat siswa SD yang slow learner sebesar 19,11 lebih tinggi 
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dibandingkan dengan rerata pre tes kemampuan daya ingat siswa SD 

yang slow learner sebesar 16,47. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan antara pre tes dan post tes terhadap 

kemampuan daya ingat anak slow learner pada siswa SD sebelum dan 

sesudah diberikan perlakuan dengan terapi kognitif. Berdasarkan hasil 

analisis data menunjukkan apa perbedaan kemampuan daya ingat 

sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan terapi kognitif pada anak slow 

learner, dimana kemampuan daya ingat anak slow learner lebih tinggi 

setelah diberikan perlakuan daripada sebelum diberikan perlakukan.  

2. Penelitian Alfian Nur Azizi, dkk (SMP N 07 Salatiga, Desember 2015) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses 

pembelajaran matematika pada anak berkebu-tuhan khusus (ABK) slow 

learner di kelas inklusif SMP Negeri 7 Salatiga dalam mencapai 

keberhasilan belajar. Data penelitian ini adalah mengenai proses 

pembelajaran matematika pada anak berkebutuhan khusus slow learner di 

kelas inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik 

pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

studi dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan 

data,reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verikasi.  

Beberapa hasil penelitian: 

a. Guru mata pelajaran matematika sudah memahami karakteristik 

siswa slow learner secara umum. Tidak terdapat perbedaan dalam 

Rencana Pelaksaan Pembelajaran (RPP), namun perencanaan tetap 

memperhatikan karakteristik siswa slow learner.  
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b. Dalam pelaksaan pembelajaran guru melakukan pengkondisian 

dengan mempersiapkan siswa secara fisik dan psikis. Penggunaan 

model, metode, media pembelajaran disamakan antara siswa reguler 

dan slow learner. Dalam pelaksanaan ada metode yang sudah dapat 

mengakomodir siswa reguler dan siswa slow learner. Namun, masih 

ada metode yang membuat siswa slow learner sekamin mengalami 

kasulitan dalam belajar.  

c. Kegiatan evalusi dilakukan ketika satu materi bahasan selesai dan 

dilakukan dengan tes tertulis maupun tes lisan. Hasil evaluasi 

digunakan sebagai acuan kegiatan tindak lanjut yang dilaksanakan di 

bimingan khusus oleh guru pendamping.  

3. Penelitian Wachyu Amalia (2016) 

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah mereka yang 

terhambat secara fisik, kognitif, dan sosial dalam mengembangkan 

potensinya secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

karakteristikdan kesulitas belajar anak slow learner. metode yang 

digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan Cross 

Sectional1. Sampel diambil secara purposive sampling2. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dari 33 responden, proporsi yang paling banyak 

mengalami slow learner adalah pada kelompok umur 15-16 tahun 

(51,5%). Jenis kelamin laki-laki (66,7%), pekerjaan ayah adalah buruh 

                                                             
6 Pendekatan Cross Sectional sendiri adalah penelitian yang dilakukan pada satu waktu dan satu kali, tidak 
ada follow up, untuk mencari hubungan antara variabel independen (faktor resiko) dengan variabel dependen 

(efek).  

 
7 Salah satu teknik pengambilan sample yang sering digunakan dalam penelitian. Teknik penelitian ini 
diambil dengan cara sengaja dan tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti.  
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(57,6%), pendidikan ayah adalah SMP (39,4%) dan pendidikan ibu yaitu 

SMP (45,5%) dan memiliki saudara berjumlah 2 orang (66,7%). Jenis 

gangguan yang ditemukan pada anak yaitu rendahnya kemampuan 

pemahaman (66,7%). Lambat dalam mengerjakana tugas akademik 

(66,%), prestasi belajar yang sangat rendah (66,7%), sedangkan anak 

yang naik kelas (75,7%) dan yang tidak naik kelas (24,3%). 

4. Penelitian Ria Kholifah (2015) 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan faktor-faktor yang 

mepengaruhi motivasi belajar seorang slow learner. penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek 

penelitian ini adalah seorang anak slow learner di kelas IV SD Kanisius 

Pugeran 1. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi 

partisipatif, wawancara semiterstruktur, dan dokumentasi. Instrumen 

dalam penelitian ini adalah peneliti yang dibantu dengan pandan 

observasi, panduan wawancara, dan lembar catatan lapangan. Teknik 

analisis data, dan verifikasi. Uji keabsahan data yang digunakan untuk uji 

kredibilitas dan uji dependabilitas. Uji kredibilitas dilakukan dengan cara 

triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan menggunakan bahan referensi, 

sedangkan uji dependabilitas dilakukan oleh dosen pembimbing skripsi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar slow learner 

dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menguasai ilmu, sita-sita, kemampuan 

membaca, lingkungan sekolah dan pergaulan teman sebaya, serta upaya 

guru dalam membelajarkan siswa. Lingkungan keluarga tidak 

mempengaruhi motivasi belajar slow learner karena orangtua tidak 
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memberikan fasilitas belajar yang lengkap, tidak mencitakan situasi 

kondusif, tidak membimbing anak belajar, tidak memberikan pujian, 

hadiah, atau hukuman, dan anggota keluarga tidak memiliki kebiasaan 

belajar.  

5. Penelitian Nurul Hidayati Rofiah dan Ina Rofiana (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan metode 

pembelajaran untuk peserta didik slow learner. SD Negeri Wirosaban 

merupakan sekolah inklusi di Yogyakarta. Berdasarkan hasil assesmen, 

10 dari 14 anak berkebutuhan khusus yang termasuk anak slow learner. 

jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian ini dsebut penelitian deskriptif karena 

menghasilkan data studi kasus berupa gambaran mengenai metode 

pembelajaran anak lambat belajar kelas III di SD Negeri Wirosaban 

Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi peran 

serta, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan teknik anaklisis data kualitatif : 

reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan penerapan metode pmbelajaran metode pembelajaran 

untuk anak slow learner di SD Negeri Wirosaban adalah dengan tanya 

jawab, ceramah dan diskusi degan demonstrasi. Metode pembelajaran 

yang dipakai anak slow learner dan peserta didik normal tidak ada 

pembedanya hanya anak slow learner dimodifikasi dengan tambahan 

waktu dan tambahan tugas khusus sebagai tindak lanjut. Kegiatan 
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evaluasi seperti tambahan waktu mengerjakan soal untuk anak slow 

learner sekarang tidak ada karena diadakannnya sistem full day school.  

Dari kelima penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dukungan 

anak slow learner berupa dukungan pendidikan oleh guru-guru pengajar 

khusus, dukungan emosional, dukungan informasi dan dukungan 

persahabatan. Persamaan dari kelima penelitian tersebut adalah sama-sama 

meneliti bagaimana bentuk dukungan orangtua, guru beserta lingkungan 

kepada anak slow learner. perbedaan dengan penelitian kali ini yaitu, peneliti 

ingin mengetahui bagaimana model pembelajaran dan bentuk dukungan apa 

yang diberikan SLB River Kids Malang dan apa yang menjadi alasan SLB 

River Kids Malang memberikan model pembelajaran terhadap anak slow 

learner. 

 

B. KAJIAN KONSEPTUAL 

Kajian teori ini dimaksudkan dalam rangka menelaah konsep-konsep 

yang akan diteliti, untuk memberikan jawaban konseptual terhadap 

permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. 

1. Pengertian “Model” 

Model adalah pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari 

sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan3. Model adalah pola atau acuan 

seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang diharapkna terwujud ke 

depannya. Sebagai contohnya yaitu, model pembelajaran pada anak 

berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus terutama pada anak 

                                                             
8 http://kbbi.web.id/model, diakses tanggal 26 Juli 2018, pukul 10.05 

http://kbbi.web.id/model
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lamban belajar (slow learner) dengan anak reguler atau anak yang normal 

mempunyai kebutuhan yang jauh berbeda. Anak berkebutuhan khusus 

harus mempunyai pelayanan pendidikan yang tidak sama dengan anak 

normal. Jika anak yang normal selalu mengikuti setiap pelayanan 

pendidikan yang ada, akan tetapi pelayanan bagi anak kebutuhan khusus 

dari penyelenggara pendidikan harus menyesuaikan dengan pelajaran 

pada anak berkebutuhan khusus (ABK).  

2. Model Pembelajaran  

Model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang digunakan 

termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam 

kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas4. 

Model pembelajaran adalah suatu pola atau rencana yang sudah 

direncanakan sedemikian rupa dan digunakan untuk menyusun 

kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk kepada 

pengajar di kelasnya5. Model pembelajaran adalah selluruh rangkaian 

penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan 

sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang 

terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses 

belajar6. 

Berdasarkan dari pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

                                                             
9 Arends dalam Suprijono. 2013: 46 
10 Joice dan Weil dalam Isjoni. 2013: 50 
11 Istarani (2011: 1) dalam digilib.unila.ac.id/2632/15/BAB%20II.pdf 
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Dapat juga diartikan seatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Ada beberapa model pembelajaran, diantaranya: 

a. Model Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and 

learning) 

Model pembelajaran konstektual adalah  konsep dengan 

menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia 

nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran konstektual 

dimulai dengan sajian atau tanya jawab. Dengan  tanya jawab secara 

lisan yang ramah dan terbuka serta adanya negoisasi terkait dengan 

dunia nyata kehidupan siswa akan terasa manfaat dari materi yang 

akan disajikan, motivasi belajar yang akan muncul, pemikiran siswa 

yang menjadi konkret, dan suasana menjadi cukup kondusif dan 

menyenangkan. Tujuan dari model kontekstual adalah mendorong 

siswa agar dapat mengubungkan antara pengetahuan yang 

diperolehnya dalam pembelajaran dengan kehidupan mereka sehari-

hari.  

Indikator pembelajaran kontekstual ada 7 (tujuh). 7 indikator 

ini bisa membedakan model pembelajaran kontekstual dengan model 

lainnya. 7 indikator tersebut adalah: 

 Modeling 

 Questioning 

 Learning Community 

 Inquiry 

 Constructivism 
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 Reflection  

 Authentic Asessment 

b. Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk bekerja 

pada kelompok-kelompok kecil, sehingga mereka terdorong untuk 

saling membantu dalam mempelajarai sebuah materi. Belajar 

berkelompok kooperatif, siswa dibiasakan untuk saling membantu, 

berbagi pengalaman, pengetahuan, tugas, dan tanggungjawab. Disini 

siswa diajarkan untuk berinteraksi, berkomunikasi, sosialisasi, hidup 

bermasyarakat, dan belajar menyadari kekurangan dan kelebihan 

masing-masing.  

Menurut teori dan pengalaman, agar kelompok terlihat 

kompak dan partisipatif, maka tiap anggota kelompok hendaknya 

berjumlah 4 sampai 5 orang. Beberapa jenis model pembelajaran 

kooperatif adalah sebagai berikut : 

 Model STAD (Student terms Achievement Division) 

Yaitu pengarahan, buat kelompok heterogen antara 4 sampai 5 

orang, diskusikan bahan belajar, lembar kerja siswa atau modul. 

 Model NHT (Numbered Head Together) 

Sintaks model NHT adalah pengarahan, buat kelompok heterogen 

dan tiap siswa memiliki nomor tertentu.  

 Model Jigsaw 

Tiap anggota kelompok bertugas membahas salah satu bagian dari 

materi, tiap kelompok bahan belajar sama. Bentuk kelompok ahli 
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sesuai bagian bahan ajar yang sama sehingga terjadi kerja sama 

dan terbentuk diskusi.  

c. Model Pembelajaran Langsung 

Model pembelajaran ini bisa dikatakan paling efektif untuk 

menyampaikan suatu pengetahuan yang bersifat informasi dan 

prosedural yang menjurus pada keterampilan dasar. 

3. Anak Lamban Belajar (Slow Learner) 

Slow lerning atau anak lambat belajar adalah mereka yang 

memiliki prestasi belajar rendah (dibawah rata-rata anak pada umumnya) 

pada salah satu atau seluruh area akademik, tapi mereka ini bukan 

tergolong anak terbelakang mental. Skor tes IQ mereka menunjukkan 

skor antara 70 dan 90, walaupun demikian tidak keselruhan anak slow 

learner memiliki IQ sepeti itu. Kelemahan akademik utama yang dialami 

oleh slow learner adalah membaca, berbahasa, dan memori, sosial, dan 

perilaku.  

a. Pengertian anak slow learner 

Menurut Weschler7, anak Borderline atau anak dengan 

intelegensi rendah diketahui melalui tes intelegensi. Seseorang yang 

memiliki IQ di bawah 70 (menurut skala Weschler) disebut 

tunagrahita.  

Disamping itu masih ada anak yang memiliki IQ antara 70 

sampai 90. Mereka masuk dala kategori “borderline” yang secara 

pendidikan disebut “slow learner.  

                                                             
12 Munawir Yusuf, Sunardi dan Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak dengan Problema 
Belajar, hal 19.  



21 
 

Pengertian borderline (lamban belajar) adalah anak yang 

memiliki potensi intelektual sedikit dibawah anak normal (biasanya 

memiliki IQ sekitar 70-90)8. Dalam beberapa hal anak lambat belajar 

mengalami hambatan atau keterlambatan berfikir, merespon 

rangsangan dan adaptasi sosial, tetapi masih jauh lebih baik di 

banding anak tunagrahita, lebih lamban dibanding dengan anak 

normal, mereka butuh waktu yang lama dan berulang-ulang untuk 

penguasaan materi dan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik 

maupun non akademik.  

Anak-anak lamban belajar atau slow learner mengalamai 

masalah dalam komunikasi. Anak-anak ini mengalami kesulitan 

dalam berbahasa ekspresif atau menyampaikan ide atau gagasan 

maupun dalam memahami percakapan orang lain oleh karena itu 

untuk meminimalisir kesulitan berbahasa anak slow learner 

sebaiknya melakukan komunikasi dengan bahasa yang singkat, 

sederhana, namun mudah dimengerti dan cukup jelas.  

Dalam hal emosi, anak-anak lamban belajar atau slow learner 

memiliki emosi yang kurang stabil. Mereka cepat marah dan 

marahnya cukup meledak-ledak dan cukup sensitiv. Jika anak-anak 

merasa tertekan atau membuat kesalahan, biasanya anak-anak slow 

learner ini akan  melakukan  mogok  belajar dan  menjadi tidak 

semangat dalam melanjutkan belajarnya.  

                                                             
13 Direktorat Pendidikan Luar Biasa (Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah 
Departemen Pendidikan Nasional), Alat Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus, (Jakarta:2004). 
Hal 20-22.  
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Ditinjau dari segi perilaku, anak-anak slow learner cenderung 

pendiam  dan  pemalu, tidak memiliki  rasa percaya diri, memiliki 

sikap yang pasif dibandingkan anak-anak normal pada umunya. Dari 

segi konsentrasi belajarnya, mereka cenderung lemah dalam proses 

pengembangan konsep atau generalisasi ide yang khususnya pada 

pelajaran bahasa dan matematika. Mereka juga tidak dapat 

menggunakan dengan baik strategi kognitif yang penting untuk 

proses retensi.9 

b. Ciri-ciri Anak Slow Learner 

Beberapa ciri-ciri anak slow learner secara umum, yaitu10 : 

a) Kelambatan dalam menghubungkan dan mewujudkan ide 

dengan kata-kata. 

b) Gagal mengenal unsur dalam situasi baru 

c) Belajar lambat dan mudah lupa. 

d) Berpandangan sempit. 

e) Tidak mampu menganalisa, memecahkan masalah, dan berfikir 

kritis.  

f) Kemampuan berbicara terbatas pada satu pokok persoalan. 

g) Rata-rata pendiam dan bersifat pasif.  

h) Lebih banyak berhasil belajar tanpa membaca (visualisasi) 

c. Penyebab Anak Slow Learner  

Beberapa penyebab anak slow learner, yaitu11 : 

                                                             
14 Yustina Seventina Giawa, Strategi Pembelajaran Anak Lamban Belajar, Hal 38 
15 Beritamadani.co.id 
16 Mengetahui Gangguan Slow Learner Pada Anak, psikoma.com. (diakses pada 24 Juli 2018, 
pukul 13.10) 
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a) Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab anak slow 

learner, terutama di dalam negara berkembang. Kemiskinan juga 

mempengaruhi anak dalam dua hal, yaitu menganggua 

kesehatan anak sehingga menyebabkan kapasitas belajar anak 

berkurang, dan kurangnya mental dan moral yang pada akhirnya 

mengurahi performa dari anak.  

b) Kecerdasan Para Anggota Keluarga 

Faktor penting adalah dari tingkat kepandaian kedua orangtua 

maupun keluarga turunannya.   Anak yang terlahir memiliki 

orangtua dengan pendidikan yang mumpuni, mampu 

memperhatikan intelektuah dan perkembangan anaknya.  

c) Faktor Emosional 

Semua anak pasti memiliki permasalahan pada aspek emosional, 

akan tetapi slow learner akan mengalami permasalahan dalam 

segi emosional yang cukup serius, sehingga menjadi masalah 

yang cukup serius dengan waktu belajar mereka.  

d) Faktor Pribadi 

Faktor pribadi sendiri menjadi penyebab seorang slow learner, 

faktor pribadi tersebut meliputi yang berkenaan dengan bentuk 

fisik, kondisi patologi, dan kekurangan pada penglihatan, 

percakapan, dan pendengaran. Faktor pribadi juga meliputi 

beberapa penyakit bawaan dab ketidakhadiran di sekolah, 
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sehingga waktu belajar pun tidak sepadan dengan teman-teman 

sekolahnya yang lain.  

e) Perkembangan Intelek 

Intelek adalah kekuatan pikiran manusia dalam meyampaikan 

sebuah pemikiran (reasoning) dan sebuah pemahaman 

pengetahuan yang dikuasainya. Perkembangan intelek dapat 

dipengaruhi oleh keadaan mental anak tersebut, biasanya 

memiliki IQ berkisar antara 50 sampai 70 sulit diharapkan 

memiliki perkembangan intelek yang baik.  

Anak slow learner atau siswa lamban belajar dan berprestasi 

rendah dapat diakibatkan oleh faktor IQ. Menurut penelitian Binet 

dan Simon12 anak yang lemah mental memiliki IQ antara 50 sampai 

69, tergolong anak yang lamban belajar atau slow learner. Anak-

anak slow learner cukup sulit dididik. Jika memungkinkan mereka 

mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak normal, akan 

membutuhkan watu yang cukup lama untuk memahami pelajaran 

yang diberikan, namun pada akhirnya prestasi yang dicapainya tidak 

semaksimal anak-anak normal lainnya. Anak slow learner yang 

disebabkan oleh faktor IQ, pada umumnya memiliki prestasi rendah, 

lain halnya dengan anak slow learner yang disebabkan oleh 

lemahnya kemampuan menguasai pengetahuan dan keterampilan 

dasar tertentupada sebagian mater pelajaan yang dipelajarinya.  

d. Penanganan Anak Slow Learner  

                                                             
17 Beritamadani.co.id (diakses pada tangal 24 Juli 2018, pukul 16.14) 
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Slow Learner termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) 

yang mengalami keterlambatan dalam belajar. Selama ini 

pemenuhan layanan untuk anak slow learner belum mendapatkan 

hak yang sama dengan anak-anak normal pada umumnya. 

Sehubungan denga hal itu, maka sebagai guru pendidik secara 

khusus menyiapkan layanan untuk anak slow learner, karena dalam 

jenjang sekolah umum terkadang masih ditemuinya anak-anak yang 

mengalami gangguan keterlamatan belajar. Anak-anak tersebut 

kebutuhan belajarnya tidak dapat disamaratakan dengan anak-anak 

normal pada umumnya.  

Anak-anak tersebut membutuhkan perhatian dan sebuah  

layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan keadaannya agar 

dapat mengembangkan kemampuannya dalam hal pendidikan seperti 

pada anak-anak normal pada umunya.  

a) Penanganan Terhadap Anak Slow Learner yang Ideal, yaitu: 

1. Melakukan sebuah pengulangan isi materi dengan 

penguatan melalui sebuah aktivitas praktek yang dapat 

membantu proses generalisasi dalam memahami materi 

yang diajarkan oleh pendidik tersebut sangat dibutuhkan 

dibandingkan dengan teman-teman sebayanya yang 

berkemampuan rata-rata.  

2. Memberikan bimbingan secara privat atau individual yang 

bertujuan untuk membantu anak slow learner bersikap 
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optimis terhadap kemampuan dan harapan dicapai secara 

realistik.  

3. Waktu yang diberikan saat penyampaian materi tidak 

panjang, dan pemberian tugas lebih sedikit dibandingkan 

dengan anak-anak normal pada umumnya.  

4. Pengajaran menggunakan sistem peragaan atau demonstrasi 

dan menggunakan visual sebagai petunjuk.  

5. Berikan kesempatan kepada anak slow learner untuk 

bereksperimen dan melakukan pratek secara langsung 

tentang berbagai konsep dengan menggunakan bahan-bahan 

kongkrit dan dalam situasi simulasi.  

6. Memberikan intruksi yang sederhana agar memudahkan 

anak untuk memahami dan mengikuti instruksi tersebut.  

7. Memberikan dorongan kepada orang tua anak slow learner 

ini agar ikut terlibat dalam pendidikan dan mendidik 

anaknya disekolah maupun diluar sekolah.  

8. Mengetahui cara belajar anak masing-masing.  

Dalam penanganan terhadap anak slow learner paling tidak 

dilakukan untuk tujuan agar anak mampu membangun komunikasi 

terhadap teman dan lingkungannya, anak mampu bersosialisasi ke 

dalam lingkungan yang umum bukan hanya lingkungan keluarga 

saja, perilaku anak yang kurang memperhatikan orang lain menjadi 

lebih diminimalisir, untuk mengajarkan materi akademik pada anak, 
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dan juga untuk meningkatkan kemampuan bina diri dan 

keterampilan lain yang dibutuhkan oleh anak.  

4. Peran dan Metode Pekerja Sosial terkait Penanganan Anak SLow 

Learner 

Ruang lingkup pekerja sosial dapat mencakup makro, mikro, 

mezzo. Meskipun di SLB River Kids Kota Malang tidak ada Pekerja 

Sosial, namun jika dilihat, seorang pekerja sosial dapat melakukan 

intervensi masing-masing dari ruang lingkup tersebut. Dalam 

penanganan masalah anak dengan kebutuhan khusus yang berfokus 

kepada anak slow learner, peran Pekerja Sosial dalam menjalankan 

pekerjaan sosial menurut Zastrow, yaitu13: 

 Sebagai Advokat 

 Sebagai Aktivis  

 Sebagai Perantara (Broker) 

 Sebagai Pendidik  

 Sebagai Pemercepat Perubahan 

 Sebagai Tenaga Ahli 

 Sebagai Perencanaan Sosial 

Dalam Intervensi makro, peran yang dapat dilakukan salah 

satunya yaitu sebagai tenaga ahli, yaitu memberikan saran, ulasan terkait 

apa yang telah dikaji melalui ilmu pengetahuan yang dimiliki sebagai 

pekerja sosial. Saran ataupun ulasan merupakan gagasan bahan 

                                                             
18 Kartono, Rinikso. 2007, Pengantar Prakterk Pekerjaan Sosial. Malang: UMM Press. Hal: 8 
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pertimbangan yang digunakan oleh masyarakat dalam rangka 

pengambilan keputusan.14 

Pekerja sosial juga dapat berperan perencana sosial dalam 

penanganan masalah anak berkebutuhan khusus. Sebagai perencana 

sosial, pekerja sosial bertugas mengumpulkan data tentang masalah sosial 

yang terdapat dalam komunitas, menganallisis, dan menyajikan alternatif 

tindakan yang rasional untuk menangani masalah tersebut. Perencana 

sosial mengembangkan program, mencoba mencari alternatif sumber 

pendanaan dan mengembangan consensus dalam kelompok yang 

memiliki berbagai minat atau kepentingan.15 

Dalam intervensi mezzo, pekerja sosial dapat berperan sebagai 

pendidik, pekerja sosial diharapkan memiliki kemampuan menyampaikan 

informasi dengan baik dan jelas serta mudah ditangkap oleh subjek yang 

menjadi sasaran perubahan. Pekerja sosial harus memiliki pengetahuan 

yang cukup memadai terkait topik yang disampaikan. Pekerja sosial 

dapat menghubungi rekan satu profesi atau lain profesi yang menguasai 

materi tersebut (stakesholder). 16 

Dapat ditarik kesimpulan dari uraian peran pekerja sosial bahwa 

fokus utama pekerja sosial yaitu mengembalikan keberfungsian sosial 

individu. Keberfungsian sosial ini merupakan konsepsi terpenting bagi 

pekerjaan sosial. Inilah kemudian yang membedakan antara pekerjaan 

sosial dengan profesi lainya. Pada kasus anak slow learner yang 

merupaka anak dengan keterlambatan belajar dan kesulitan dalam 

                                                             
19 Kartono, Rinikso. Ibid. Hal: 10  
20 Kartono, Rinikso. Ibid. Hal: 11 
21 Kartono, Rinikso. Ibid. Hal: 9 
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erinteraksi, berkomunikasi, dan berbahasa, serta memiliki perilaku yang 

berbeda dari anak-anak normal pada umunya, yang dimana semua ini 

berimbas pada sulitnya anak slow learner untuk memenuhi kebutuhan 

dasarnya dan menjalankan peran sosialnya.  

Metode yang digunakan pekerja sosial ada 3 yaitu menggunakan 

Metode Casework, Metode Grupwork, dan metode CO/CD. Dalam 

penanganan anak slow learner tersebut, pekerja sosial menggunakan 

ketiga metode tersebut, yaitu: 

a. Metode sosial casework yang diarahkan kepada penanganan anak 

slow learner secara individu, baik untuk mengatas masalah 

perkembangan anak melalui terapi, dan juga mencari minat dan 

bakat anak untuk dijadikan sumber kekuatan.  

b. Metode sosial group work yang diarahkan kepada penanganan anak 

slow learner dengan kelompoknya dan keluarganya, sehingga 

terbentuklah lingkungan yang dapat menerima anak slow learner 

secara terbuka tanpa adanya diskriminasi. Dalam hal ini, yang 

terpenting adalah interaksi antara anak slow learner dan sistem sosial 

yang ada di lingkungan sekitarnya.  

c. Metode sosial CO/CD yang diarahkan kepada lembaga pendidikan, 

masyarakat, dan pemerintah dalam pembuatan perencanaan serta 

pengambilan kebijakan untuk anak slow learner yang menyangkut 

kebijakan tentag jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, dan 

jaminan ekonomi (lapangan pekerjaan). Sehingga, sistem yang ada 

dapat menerima atau menampung anak berkebutuhan khusus 
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terutama anak slow learner yang nantinya anak tersebut dapat 

memecahkan salah satu masalah konsentrasinya. Serta sumber 

kekuatan yang mereka miliki dapat disalurkan kepda sistem sumber 

yang ada.  

 


