
9 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)  

a. Pengertian 

Anak-anak yang dikatakan memiliki kebutuhan khusus apabila 

anak-anak tersebut memiliki kesulitan dalam belajar sehingga menuntut 

dibuatnya ketentuan khusus bagi mereka. Menurut Thomson (2010:2) 

anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus jika: 

1) Memiliki kesulitan belajar yang jauh besar dibandingkan dengan 

kebanyakan anak seusia mereka, atau 

2) Memiliki ketidakmampuan yang menghambat atau menghalangi 

mereka untuk menggunakan fasilitas pendidikan yang umumnya 

disediakan oleh anak-anak seusia mereka di sekolah. 

Adapun menurut Delphi (2006:1) anak yang berkebutuhan khusus 

(student with special needs) membutuhkan suatu pola tersendiri sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya. 

Alfani’ma (2011:67) menyebutkan: 

Anak dengan kebutuhan khusus (special needs children) dapat 

diartikan sebagai anak yang lambat (slow) atau mengalami gangguan 

(retarded) yang tidak akan pernah berhasil di sekolah sebagaimana 

anak-anak pada umumnya. Banyak istilah yang dipergunakan sebagai 
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variasi dari kebutuhan khusus, seperti disability, impairment, dan 

handicapped. Menurut World Health Organization (WHO), definisi 

masing-masing istilah adalah sebagai berikut: 

a. Impairment: merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana 

individu mengalami kehilangan atau abnormalitas psikologis, 

fisiologis atau fungsi struktur anatomis secara umum pada tingkat 

organ tubuh. Contoh seseorang yang mengalami amputasi satu 

kakinya, maka dia mengalami kecacatan kaki. 

b. Disability: merupakan suatu keadaan di mana individu mengalami 

kekurangmampuan yang dimungkinkan karena adanya keadaan 

impairment seperti kecacatan pada organ tubuh. Contoh pada orang 

yang cacat kakinya, maka dia akan merasakan berkurangnya fungsi 

kaki untuk melakukan mobilitas. 

c. Handicaped: merupakan ketidak beruntungan individu yang 

dihasilkan dari impairment atau disability yang membatasi atau 

menghambat pemenuhan peran yang normal pada individu. 

Handicaped juga bisa diartikan suatu keadaan di mana individu 

mengalami ketidakmampuan dalam bersosialisasi dan berinteraksi 

dengan lingkungan. Hal ini dimungkinkan karena adanya kelainan 

dan berkurangnya fungsi organ individu. Contoh orang yang 

mengalami amputasi kaki sehingga untuk aktivitas mobilitas atau 

berinteraksi dengan lingkungannya dia memerlukan kursi roda.  
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Anak berkebutuhan khusus (ABK) agak berbeda dengan anak-anak 

pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus berproses dan tumbuh tidak 

dengan modal fisik yang wajar, karenanya sangat wajar jika mereka 

terkadang cenderung memiliki sikap defensif (menghindar), rendah diri, 

atau mungkin agresif, dan memiliki semangat belajar yang lemah.  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa  anak 

berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak dengan karakteristik khusus yang 

berbeda pada umumnya karena memiliki hambatan belajar yang diakibatkan 

oleh adanya hambatan perkembangan persepsi, hambatan perkembangan fisik, 

hambatan perkembangan perilaku dan hambatan perkembangan 

inteligensi/kecerdasan. Bahkan sebagian dari anak berkebutuhan khusus ada 

pula yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Berkebutuhan 

khusus lebih memandang pada kebutuhan anak untuk mencapai prestasi dan 

mengembangkan kemampuannya secara optimal. Oleh karena itu, anak 

berkebutuhan khusus memerlukan bentuk layanan pendidikan yang sesuai 

dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh ABK. 

b. Jenis Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

Menurut Suryani (2010:90) beberapa jenis anak berkebutuhan khusus 

yaitu sebagai berikut: 

a. Tunagrahita (Mental Retardation) 

Anak tunagrahita memiliki intelegensi antara 50-70. Kondisi 

tersebut menghambat prestasi akademik dan adaptasi sosialnya yang 

bersifat menetap 
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b. Lamban Belajar (Slow Learner) 

Slow learner adalah anak yang memiliki keterbatasan potensi 

kecerdasan, sehingga proses belajarnya menjadi lamban. Tingkat 

kecerdasan mereka sedikit di bawah rata-rata dengan IQ antara 80-90. 

Kelambanan belajar mereka merata pada semua mata pelajaran. Slow 

learner disebut anak border line (ambang batas), yaitu berada di antara 

kategori kecerdasan rata-rata dan kategori mental retardation 

(tunagrahita). 

c. Problem belajar (Learning Problem) 

Anak dengan problem belajar (bermasalah dalam belajar) adalah 

anak yang mengalami hambatan belajar karena faktor eksternal. Faktor 

eksternal tersebut berupa kondisi lingkungan keluarga, fasilitas belajar di 

rumah atau di sekolah, dan lain sebagainya. Kondisi ini bersifat 

temporer/sementara dan mempengaruhi prestasi belajar. Anak-anak 

berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri 

dalam jenis dan karakteristiknya, yang membedakan dengan anak normal 

pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus atau yang pada masa lampau 

disebut anak cacat memiliki karakteristik khusus dan kemampuan yang 

berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Tipe anak berkebutuhan 

khusus bermacam-macam dengan penyebutan yang sesuai dengan bagian 

diri anak yang mengalami hambatan baik telah ada sejak lahir maupun 

karena kegagalan atau kecelakaan pada masa tumbuh-kembangnya. 
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Pembelajaran yang didapat bukanlah suatu dosa, jika seorang 

anak memiliki keterbatasan untuk menguasai bidang pelajaran di sekolah. 

Orangtua dan guru seharusnya justru membantunya menemukan hal-hal 

yang diminatinya sehingga anak bisa berkembang dengan baik. Tidak ada 

gunanya memaksakan sesuatu yang memang bukan pada tempatnya 

(Wahab, 2012:29) 

c. Kategori Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)  

Kategori anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu berkebutuhan khusus temporer dan berkebutuhan khusus permanen. 

Ketika berkebutuhan khusus temporer tidak dapat ditangani dengan baik 

maka akan menjadi berkebutuhan khusus permanen. Berdasarkan 

kemampuan berkelainan yang memiliki kemampuan intelektual di bawah 

rata-rata. Secara garis besar, yang tergolong anak berkebutuhan khusus 

(ABK) berdasarkan jenis kebutuhannya sebagaimana menurut gagasan 

Hallahan dan Kauffman, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa dan 

Hadiyanto dalam (Delphie, 2006:69), yaitu:  

1. Awas (low vision) 

Yaitu seseorang dikatakan kurang awas bila ia masih memiliki sisa 

penglihatan sedemikian rupa sehingga masih dapat sedikit melihat atau 

masih bisa membedakan gelap dan terang 

2. Lemah pendengaran (hard of hearing) 

Jika mereka kehilangan kemampuan mendengar berkisar antara 35-69 dB, 

sehingga mereka mengalami kesulitan untuk mendengar tetapi tidak 
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terhalang baginya untuk mengerti pembicaraan orang lain walaupun 

dengan menggunakan atau tidak menggunakan alat bantu dengar. 

3. Terbelakang mental (retardasi mental) 

Yaitu suatu keadaan dengan intelegensia yang kurang (sub normal) sejak 

masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa anak-anak), yang ditandai 

dengan fungsi kecerdasan umum yang berada di bawah rata-rata dan 

disertai dengan berkurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri atau 

berperilaku adaptif. 

4.   Kelayuhan otak (cerebral palcy) 

Cerebral palcy menurut artinya berasal dari kata cerebral atau cerebrum 

yang artinya otak. Dan palsy artinya kekakuan. Jadi Cerebral Palsy artinya 

kekakuan yang disebabkan kelainan di dalam otak. Sebenarnya anak yang 

menderita cerebral palsy tidak selalu menunjukkan kekakuan, tetapi dapat 

juga menunjukkan kelayuan atau getaran atau ketidak sempurnaan 

bergerak. 

5. Emotionaly disturbed 

Yaitu kelompok anak yang terganggu atau terhambat perkembangan 

emosinya, dengan menunjukkan adanya gejala ketegangan atau konflik 

batin, menunjukkan kecemasan, penderita neurotis atau bertingkah laku 

psikotis. 

Beberapa tingkah laku anak ini dapat dikategorikan sebagai 

tingkah laku socialy maladjusted. Apabila tingkah laku tersebut sudah 

merugikan dan mengganggu kehidupan orang lain seperti mencuri, 
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mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, dan sebagainya. 

Karakteristik perilaku secara umum dari kelompok anak ini yaitu: 

1) Mereka sering melakukan kesalahan, cemas akan kesehatannya, dan 

sering pura-pura sakit. Kecemasan dan ketakutannya akan nampak dari 

tanda-tanda fisik. 

2) Kadang-kadang bersifat agresif, hal ini untuk memberikan rasa aman 

terhadap dirinya. 

3) Ekspresi dari rasa cemas dan takut sering berperilaku agresif terhadap 

orang lain, misalnya mengganggu guru, teman dan menentang orang tua. 

4) Kadang-kadang sikap agresif tersebut dapat diekspresikan menjadi 

sebuah fantasi (day dreamer) 

5) Ketidak mampuan untuk melakukan dan memelihara interaksi dengan 

orang lain, baik dengan teman sebaya maupun orang dewasa. 

6. Socialy maladjusted 

Yaitu kelompok anak yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosial. Kelompok anak ini menunjukkan tingkah laku yang 

tidak sesuai dengan ukuran “cultural permissive” atau norma-norma 

masyarakat dan kebudayaan yang berlaku baik di rumah, sekolah, maupun 

masyarakat. 

7.      Emotionally handicapped 

Definisi anak tuna laras atau emotionally handicapped atau 

behavioral disorder lebih terarah berdasarkan definisi dari Bower 

(1981:33) yang menyatakan bahwa anak dengan hambatan emosional 
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atau kelainan perilaku, apabila menunjukkan adanya satu atau lebih dari 

lima komponen berikut ini: 

a. Tidak mampu belajar bukan disebabkan karena faktor intelektual 

b. Sonsori atau kesehatan 

c. Tidak mampu untuk melakukan hubungan baik dengan teman-teman 

dan guru 

d. Bertingkah laku atau berperasaan tidak pada tempatnya 

e. Secara umum mereka selalu dalam keadaan tidak gembira atau 

depresi 

f. Dan bertendensi ke arah simptom fisik seperti merasa sakit atau 

ketakutan yang berkaitan dengan orang atau permasalahan di sekolah 

(Delphie, 2006:21) 

Maka dapat disimpulkan bahwa anak tuna laras adalah anak 

yang mengalami hambatan emosi dan tingkah laku sehingga kurang 

dapat atau mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan baik 

terhadap lingkungannya dan hal ini akan mengganggu situasi belajarnya. 

Situasi belajar yang mereka hadapi secara monoton akan mengubah 

perilaku bermasalahnya menjadi semakin berat (Somantri, 2006:21) 

8.      Psikotik 

Yaitu kelompok anak gangguan emosi pada taraf berat dan sangat 

berat, dengan gejala mengalami disorientasi waktu, ruang, atau ketiga-

tiganya. Shizoprenia yaitu tidak bisa membedakan antara halusinasi dan 

kenyataan merupakan gejala paling umum pada kelompok ini. Untuk 
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menyembuhkan kelompok ini dibutuhkan tenaga profesional dan 

kemungkinan untuk dirawat di rumah sakit jiwa. 

9.      Autis IQ 

Adalah salah satu defisit perkembangan pervasif pada awal 

kehidupan anak yang disebabkan oleh gangguan perkembangan otak yang 

ditandai dengan ciri pokok yaitu terganggunya perkembangan interaksi 

sosial, bahasa dan wicara, serta munculnya perilaku yang bersifat repetitif, 

stereotipik dan obsesif. 

10.  Attention Deficit and Hyperactive Disorder (ADHD) 

Adalah suatu peningkatan aktifitas motorik hingga pada tingkatan 

tertentu yang menyebabkan gangguan perilaku yang terjadi, setidaknya 

pada dua tempat dan suasana yang berbeda. Aktifitas anak yang tidak 

lazim dan cenderung berlebihan ditandai dengan gangguan perasaan 

gelisah, selalu menggerak-gerakkan jari tangan, kaki, pensil, tidak dapat 

duduk dengan tenang dan selalu meninggalkan tempat duduknya meskipun 

pada saat dia seharusnya duduk dengan tenang. Terminologi lain yang 

dipakai mencakup beberapa kelainan perilaku meliputi perasaan yang 

meletup-letup, aktifitas yang berlebihan, suka membuat keributan, 

membangkang dan destruktif yang menetap. 

11.  Down syndrome 

Merupakan kelainan kromosom yakni terbentuknya kromosom 21 

akibat kegagalan sepasang kromosom untuk saling memisahkan diri saat 

terjadi pembelahan. Kelainan yang berdampak pada keterbelakangan 
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pertumbuhan fisik dan mental anak ini pertama kali dikenal pada tahun 

1866 oleh Dr. John Longdon Down karena ciri-ciri yang aneh seperti 

tinggi badan yang relative pendek, kepala mengecil, hidung yang datar 

menyerupai orang Mongolia, maka sering juga dikenal dengan istilah 

Mongoloid. Pada tahun 1970-an para ahli dari Amerika dan Eropa 

merevisi nama dari kelainan yang terjadi pada anak tersebut dengan 

merujuk penemu pertama kali syndrome ini dengan istilah Down 

Syndrome hingga sekarang. 

2. Pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus 

 Secara etimologis istilah segregasi berasal dari kata segregate 

(diartikan memisahkan, memencilkan) atau segregation (diartikan pemisahan). 

Para ilmuwan mengartikan segregasi sebagai proses pemisahan suatu golongan 

dari golongan lainnya; atau pengasingan; atau juga pengucilan. Berkaitan 

dengan kePLBan, pendidikan segregasi adalah suatu system pendidikan bagi 

Anak Berkebutuhan Khusus yang terpisah dari system pendidikan anak normal. 

Sistem pendidikan segregasi merupakan sistem layanan pendidikan bagi ABK 

tertua di tanah air kita, bahkan berdiri sebelum Indonesia merdeka. Pemisahan 

yang terjadi bukan sekedar tempat/lokasi, tetapi mencakup keseluruhan 

program penyelenggaraannya. Layanan pendidikan semacam ini disebut 

layanan pendidikan bagi ABK melalui pemisahan program penyelenggaraan 

pendidikan secara penuh dari program pendidikan anak-anak pada umumnya.  

Menurut Casmini (2013:55), seiring disahkannya Undang-

undang Pendidikan Nasional (UUSPN) no. 2/1989, yang diatur dengan 
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Peraturan Pemerintah no. 72 tahun 1991, maka bentuk pendidikan 

regregasipun menyesuaikan diri; dimana, terdapat dua cara untuk 

mendirikan dan membina sekolah-sekolah khusus yang disebut Sekolah 

Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). Sekolah Luar 

Biasa (SLB) merupakan lembaga pendidikan yang dipersiapkan untuk 

menangani dan memberikan pelayanan pendidikan secara khusus bagi 

penyandang jenis kelainan tertentu. Beberapa jenis pelaksanaan SLB 

terbagi atas beberapa jenis sesuai dengan kelainan peserta didik, yaitu:  

1. SLB Bagian A, yaitu lembaga pendidikan yang memberikan 

pelayanan pendidikan secara khusus untuk peserta didik yang 

menyandang kelainan pada penglihatan (Tunanetra).  

2. SLB Bagian B, yaitu lembaga pendidikan yang memberikan 

pelayanan pendidikan secara khusus untuk peserta didik yang 

menyandang kelainan pada pendengaran (Tunarungu)  

3. SLB Bagian C, yaitu lembaga pendidikan yang memberikan 

pelayanan pendidikan secara khusus untuk peserta didik tunagrahita 

ringan dan SLB Bagian C1, yaitu lembaga pendidikan yang 

memberikan pelayanan pendidikan secara khusus untuk peserta didik 

tunagrahita sedang. 

4. SLB Bagian D, yaitu lembaga pendidikan yang memberikan 

pelayanan pendidikan secara khusus untuk peserta didik tunadaksa 

tanpa adanya gangguan kecerdasan dan SLB D1, yaitu lembaga 
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pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan secara khusus untuk 

peserta didik tunadaksa yang disertai dengan gangguan kecerdasan.  

5. SLB Bagian E, yaitu lembaga pendidikan yang memberikan 

pelayanan pendidikan secara khusus untuk peserta didik tunalaras.  

6. SLB Bagian G, yaitu lembaga pendidikan yang memberikan 

pelayanan pendidikan secara khusus untuk peserta didik tunaganda.  

Adapun Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) adalah sekolah pada 

tingkat dasar yang menampung beberapa jenis kelainan, yaitu: tunanetra, 

tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, bahkan juga tunaganda yang ditampung 

dalam satu atap. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran biasanya ruangan 

disekat-sekat sebagai pemisah sesuai dengan jenis kelainannya. Pendirian 

SDLB dimaksudkan untuk menuntaskan gerakan wajib belajar pada 

tingkatan sekolah dasar. Oleh karenanya SDLB dibangun di tempat-tempat 

yang tidak terdapat SLB dan jumlah ABK dari masing-masing jenis 

kelainan relative sedikit jumlahnya, yang dirasa belum perlu membangun 

kelas atau SLB sesuai dengan jenis kelainan masing-masing. 

3. Peran Orangtua terhadap Perkembangan Anak 

Keluarga merupakan tempat pendidikan yang memiliki pengaruh 

signifikan bagi perkembangan dan kedewasaan seorang anak. Dari 

keluargalah fondasi kuat pendidikan terbentuk, tentu saja didukung 

pendidikan di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Maka dari itulah 

keluarga sangat berperan penting dalam membentuk kecerdasan anak. 
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Subini (2013:27) menyatakan bahwa orang yang paling berperan 

dalam pendidikan dan pengasuhan anak sejak lahir adalah orangtua. 

Orangtua yang pendiam akan melahirkan anak yang pendiam juga, atau 

ayah ibu yang berambut keriting maka tak mengherankan jika anak-anak 

yang dilahirkan juga memiliki rambut keriting. Kecuali ada faktor carier 

(pembawa) dari kedua orangtuanya. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa 

ayah dan ibu mempunyai peranan penting dalam mendidik anak sehingga 

anak menjadi pribadi yang mandiri dan tangguh, atau sebaliknya tidak 

terlepas dari peran orangtua dalam mendidik anaknya. Orangtualah yang 

bertanggung jawab penuh atas pendidikan anak di rumah. 

Pendidikan dan kecerdasan bagi anak maka perlu diketahui syarat 

utama dalam mendidik anak, yaitu harus bisa bersahabat dengannya. 

Selain itu hal penting lain yang dapat merangsang kecerdasan anak adalah 

keadaan (suasana) rumah. Rumah merupakan tempat belajar yang baik. Di 

rumah anak bisa selaras dengan keinginan sendiri. Situasi rumah 

merupakan hal yang menguntungkan bagi orangtua untuk berperan sebagai 

guru yang pertama. Suasana emosional rumah bisa merangsang anak untuk 

belajar dan mengembangkan kemampuan kecerdasan anak yang sedang 

tumbuh. Kecerdasan anak akan berkembang lebih baik, bila sikap orangtua 

dalam rumah tangga terhadap anak hangat dan demokratis. Subini 

(2013:38) juga menyatakan sebagai berikut: Memang benar bahwa sekolah 

telah menyediakan serangkaian materi untuk mendidik seorang anak 

hingga dewasa termasuk perkembangan dirinya. Namun, tanggung jawab 
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pendidikan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab sekolah. Kunci 

menuju pendidikan yang baik adalah keterlibatan orang dewasa dalam hal 

ini orangtua yang penuh perhatian. Apabila orangtua terlibat langsung 

dalam pendidikan anak-anak di sekolah, maka prestasi anak tersebut akan 

meningkat. Setiap siswa yang berprestasi dan berhasil menamatkan 

pendidikan dengan hasil baik selalu memiliki orangtua yang selalu 

bersikap mendukung. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran 

orang tua sangat menentukan perkembangan anak yang terjadi, orang tua 

memiliki peran penting dalam hal kepengasuhan anak sehingga orang tua 

memiliki kemampuan dalam proses mengarahkan kemampuan dan potensi 

yang dimiliki oleh anak sehingga dapat memberikan dukungan dalam 

proses pembelajaran yang dilakukan. Semakin tingginya peran orang tua 

maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan dalam mendukung potensi 

yang dimiliki oleh anak. 

Menurut Subini (2013:43) beberapa hal yang perlu dilakukan oleh 

orangtua agar anaknya mendapat pendidikan yang baik antara lain : 

a. Memberikan dukungan 

Orangtua sebaiknya memberi perhatian kepada anak-anak mereka 

dan menanamkan kepada mereka nilai dan tujuan pendidikan. Para 

orangtua juga harus berupaya mengetahui perkembangan anaknya, baik 

di rumah maupun di sekolah. Caranya adalah dengan memberikan 

perhatian penuh di rumah maupun dengan berkunjung ke sekolah untuk 
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melihat situasi dan lingkungan pendidikan di sekolah. Menaruh minat 

terhadap aktivitas sekolah akan secara langsung mempengaruhi 

pendidikan anak. 

b. Kerjasama dengan guru 

Kebanyakan orangtua baru menghubungi guru (sekolah) jika anaknya 

mengalami masalah-masalah yang dianggap gawat. Jika tidak ada suatu 

permasalahan yang dikhawatirkan, mereka tidak akan menghubungi sekolah 

(guru). Pandangan seperti ini harus segera dijauhkan agar pendidikan anak 

dapat berjalan dengan baik. Jangan menunggu anak bermasalah, kemudian 

bingung cara mengatasinya. Ketahuilah perkembangan anak sejak dini dan 

bersama-sama untuk mengembangkan mereka dari sekarang. Sebaiknya, 

orangtua mengenal guru di sekolah dan menjalin hubungan yang baik 

dengan mereka. 

c. Menyediakan waktu untuk anak  

 Anak adalah anugerah luar biasa yang diberikan Tuhan kepada 

setiap orangtua. Oleh karena itu jangan menyia-siakan anak dengan 

selalu menyediakan waktu yang cukup bagi anak. Selalu sediakan 

waktu yang cukup banyak bagi anak. Memberikan perhatian lebih pada 

saat mereka terlihat sangat membutuhkannya. 

d. Menjadi teman terbaik anak 

Terkadang anak membutuhkan tempat curhat, berkeluh kesah 

dengan segala problematika hidupnya. Sebagai orangtua harus bisa 

menjadi teman terbaik bagi anak. Meluangkan waktu untuk berbagi 
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banyak hal dengan anak. Seorang anak akan sangat membutuhkan 

teman yang bisa mendengarkan ceritanya dan memberikan solusi 

terhadap apa yang menjadi permasalahannya. Saat itulah tugas orangtua 

untuk menjadi teman terbaik bagi anaknya. 

e. Mengawasi kegiatan belajar di rumah 

Sebagai orangtua harus menunjukkan bahwa berminat pada 

pendidikan anak. Memastikan bahwa anak sudah mengerjakan pekerjaan 

rumah (PR) sebelum melakukan kegiatan lain seperti bermain. Akan lebih 

baik jika ada jadwal khusus yang disediakan untuk belajar bersama anak. 

Menjadi tugas orangtua untuk mengendalikan waktu menonton tv, internet 

dan bermain game dari anak-anak. 

Berdasarkan uraian di atas maka peran orang tua adalah penting  

terhadap perkembangan anak terutama orangtua. Karena anggota keluarga 

adalah ruang lingkup yang sering bersama anak. Demikian pula untuk anak 

berkebutuhan khusus akan sangat membutuhkan perhatian orangtua. Anak 

berkebutuhan khusus dalam penelitian ini yang dimaksud adalah anak yang 

mengalami cacat mental, kesulitan belajar maupun retardasi mental juga 

dapat disebut anak berkebutuhan khusus.  

4. Penelitian Relevan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rima Rizki Anggraini 

(2013) dengan judul penelitian yaitu Persepsi Orangtua Terhadap Anak 

Berkebutuhan Khusus (Deskriptif Kuantitatif di SDLB N.20 Nan Balimo Kota 

Solok). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi orangtua terhadap reaksi 
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atau sikap yang terjadi dalam menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus 

(ABK). Tidak jarang anak yang membenci orang tuanya, bahkan tidak 

mengacuhkan sama sekali, hal itu terjadi disebabkan oleh kesalahan orang tua 

yang kurang memberikan perhatian, kasih sayang kepada mereka. Sebelum 

mendapatkan seorang anak, maka para calon orang tua harus memahami tugas 

dan tanggung jawabnya terlebih dahulu. 

Berdasarkan hasil analisis sebagian besar orangtua dapat 

menghilangkan cara bersikap negatif kepada ABK. Seperti mengabaikan anak 

ABK, kurang memberi perhatian, dan kasih sayang kepada anak, kurang 

berkomunikasi kepada anak, dan lain-lain. Sikap orangtua yang seperti ini 

harus dihilangkan dengan cara memberikan cukup waktu kepada anak, 

perhatian kepada anak, dan memberi kasih sayang kepada anak, dan jika 

orangtuanya sibuk dalam pekerjaan berilah sedikit waktu untuk anak untuk 

bermain bersama dengan orangtuanya. 

Analisis pembelajaran untuk anak ABK pada sekolah inklusif di 

Sekolah Dasar juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Helena Tusa 

Adiyah (2013) yang berjudul Analisis Pendidikan Inklusif dalam Pembelajaran 

Siswa ABK Autis di SDN Sumbersari 1 Kota Malang. Hasil penelitian 

ditemukan bahwa penyelenggaraan sekolah inklusif SDN Sumbersari 1 Kota 

Malang ada tim yang menangani dan bekerja sama dengan pihak dari UMM, 

maupun lembaga lain. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya persiapan model perencanaan 

pembelajaran yang bernama PPI bagi masing-masing ABK berdasarkan 
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kemampuannya, pelaksanaan pembelajaran ABK autis bersama-sama dengan 

ABK regular pada umumnya yang sudah tersusun, dan evaluasi yang dilakukan 

ada dua macam, ketika menjadi calon siswa ABK SDN Sumbersari 1 Malang, 

dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik atau memetakan mereka dalam 

penggolongan siswa ABK. Kedua evaluasi pembelajaran yang disesuaikan 

dengan tingkat kemampuan masing-masing siswa ABK autis, evaluasi tersebut 

dilakukan oleh GPK. 
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5. Kerangka Pemikiran 

Bagan 2.1 

Karangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anak Berkebutuhan Khusus di 
SD Muhammadiyah 8 Malang 

Sikap Orang Tua 

1. Persepsi orang tua tentang pendidikan anak berkebutuhan 
khusus 

2. Keterlibatan orang tua dalam pembelajaran anak berkebutuhan 
khusus 

3. Harapan dan upaya dari orang tua anak berkebutuhan khusus 
4. Kendala dan upaya guru untuk bekerjasama dengan orang tua 

dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus 
 

Perhatian Orang Tua 

Analisis data menggunakan  model Miles and Huberman. Tahapan 
analisis data terdiri atas 3 tahapan yang meliputi reduksi data, 

penyajian data serta penarikan kesimpulan 

 

Kesimpulan dan Saran 


