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MOTTO 

 

“Sabar dan keikhlasan adalah kunci dari semua permasalahan hidup, maka hadapi hidup 

penuh dengan keyakinan, keikhlasan serta tundukkan amarah dan tetap berjuang 

melawan penyakit hati ”. 

  

“Jadilah penghibur hati disaat disampingmu ada yang terluka” 

”Jadilah penenang jiwa ketika ada yang kecewa” 

”Jadilah pembangkit keyakinan disaat seseorang dilanda keraguan” 

”Jadilah jalan kebahagiaan ketika sahabatmu mendapatkan kegelisahan dan” 

”Jadilah cahaya harapan disaat seseorang berada dalam kegelapan”. 
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ABSTRAK 

OKTAVIA MULIANINGTYAS, D 3205021, PERAN SEKOLAH LUAR BIASA 

(SLB) PERTIWI DALAM MENINGKATKAN KECERDASAN ANAK DIDIK 

UNTUK ANAK TUNAGRAHITA (Studi kasus di Sekolah Luar Biasa Pertiwi  

Kelurahan Bangunsari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur) 

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, Penulisan 

Skripsi Sosiologi 2010.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan secara mendalam tentang Peran 

Sekolah Luar Biasa (SLB) Pertiwi dalam Meningkatkan Kecerdasan Anak Didik untuk 

Anak Tunagrahita di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Kota Ponorogo, Kabupaten 

Ponorogo dan untuk mengetahui tingkat kecerdasan pada anak tunagrahita serta 

hambatan/ strategi yang dilakukan anak tunagrahita di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan 

Kota Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

mengambil lokasi di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Kota Ponorogo, Kabupaten 

Ponorogo. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan data yang dipergunakan yaitu observasi, wawancara mendalam terhadap 8 

informan, yaitu 5 pengajar dan 3 anak tunagrahita. Dengan menggunakan teknik analisis 

data trianggulasi sumber dan dokumen-dokumen yang relevan yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan model 

interaktif.  

 Penelitian ini didasarkan pada rasa keingintahuan penulis terhadap peran 

sekolah luar biasa (SLB) Pertiwi dalam meningkatkan kecerdasan anak didik tunagrahita, 

serta ingin mengetahui tentang bentuk perilakunya agar anak dapat bersosialisasi dengan 

masyarakat. Maka dibutuhan juga kerjasama yang kuat antara pihak sekolah, orang tua 

dan masyarakat, agar pelaksanaan yang dilakukan berjalan dengan optimal. 

Keterbelakangan mental ( AAMD= American Asosiasion of mental 

Deficiency) pada anak tungrahita menunjukkan fungsi intelek dibawah rata-rata secara 

jelas dengan disertai ketidak mampuan dalam penyesuaian perilaku yang terjadi pada 

masa perkembangan 

Maka untuk mengembangkan kemampuan dan kecerdasan bahasa maupun bicara 

pada anak normal barang kali tidak banyak menemui hambatan yang berarti karena 

mereka dapat dengan mudah memanfaatkan potensi psikofisik dalam perolehan kosa kata 

sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan bicara. Tetapi hal ini tidak 

mampu direncanakan dengan baik oleh anak tunagrahita, akibatnya peristiwa kebahasaan 

yang lazim terjadi di sekitarnya menimbulkan keanehan bagi dirinya. Ini dikarenakan 

kecerdasan sebagai salah satu aspek psikologis mempunyai kontribusi cukup besar dalam 

mekanisasi fungsi kognisi terhadap stimulasi verbal maupun nonverbal terutama yang 

memiliki unsur kebahasaan.  

Pada anak tunagrahita kegagalan melakukan apersepsi terhadap suatu peristiwa 

bahasa, kerap kali diikuti gangguan artikulasi bicara. Penyertaan kelainan sekunder ini 

tampak pada anak tunagrahita mampu latih dalam berkomunikasi disamping struktur 

kalimat yang disampaikannya cenderung tidak teratur (aphasia conceptual) juga dalam, 

pengucapannya seringkali terjadi omisi (pengurangan kata) maupun distorsi (kekacauan). 

Belum semua orang menerima bahwa ketunagrahitaan bukanlah suatu penyakit, tetapi 

beberapa penyakit dapat mengakibatkan ketunagrahitaan. Karena anak tunagrahita tidak 

bisa sembuh dari ketunagrahitaannya. Kecerdasan mereka tidak bisa berkembang seperti 

anak-anak pada umumnya yang berumur sama. Maksudnya adalah keterbelakangan 
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merupakan suatu kondisi yang terjadi selama masa perkembangan yang ditandai oleh 

intelektual yang nyata berada di bawah rata-rata dan kurang dalam sosial. 

Maka hal itu sangat mempengaruhi tingkat kecerdasan pada anak, sehingga 

langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kecerdasannya perlu melibatkan beberapa 

pihak yang dapat mendukung kelancaran serta usaha untuk mencapai perubahan dalam 

tingkat pendidikannya. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan implikasi 

empiris bahwa dalam usaha mencapai tingkat kecerdasan yang optimal dibutuhkan suatu 

usaha dengan latihan-latihan sederhana seperti mengajar konsep besar dan kecil, keras 

dan lemah, pertama, kedua, dan terakhir, perlu menggunakan pendekatan yang konkrit. 

penyertaan kelainan sekunder ini tampak pada anak tunagrahita mampu latih yaitu 

mereka membutuhkan kata-kata konkrit dan yang sering didengarnya secara berulang-

ulang.  
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ABSTRACT 

 

OKTAVIA MULIANINGTYAS, D 3205021, EXTRAORDINARY SCHOOL ROLE 

(SLB) PERTIWI INCREASING INTELLIGENCE IN CHILDREN FOR 

STUDENT OF TUNAGRAHITA (A case study at the School of Earth Village 

Extraordinary Bangunsari Ponorogo, East Java) 

Faculty of Social and Political Science, Sebelas Maret University of Surakarta, Writing 

Thesis Sociology in 2010.  

This study aimed to describe the role of the Extraordinary School (SLB) Pertiwi in 

Improving Intelligence Educate Children for Children in Sub Bangunsari Tunagrahita, 

Ponorogo City District, Ponorogo and to know the level of intelligence in children 

tunagrahita and barriers / strategies do children tunagrahita in Sub Bangunsari, Sub City 

Ponorogo, Ponorogo.  

This research is a qualitative description. This study took place within the Village 

Bangunsari, Ponorogo City District, Ponorogo. Types of data used are primary and 

secondary data. Data collection techniques used are observation, depth interviews with 

eight informants, the five teachers and three children tunagrahita. By using triangulation 

of sources and relevant documents associated with this research. The sampling technique 

in this study using purposive sampling. Analysis of the data used is the analysis of 

qualitative data with an interactive model.  

The study was based on the writer to the role of curiosity exceptional schools (SLB) 

Pertiwi in improving the intelligence of the students tunagrahita, and wanted to know 

about forms of behavior so that children can socialize with the community. So any 'is also 

a strong partnership between school, parents and the community, so that implementation 

is done running optimally.  

Mental retardation (AAMD = American Asosiasion of mental deficiency) in children 

tungrahita show function below average intellect clearly accompanied by the inability of 

the adjustment of behavior that occurred during the growth.  

So to develop the ability and intelligence of the language and speak in a normal kid stuff 

times not many obstacles which means that they can easily exploit the potential of 

psychophysical in vocabulary acquisition in an effort to improve language skills and 

speaking. But this is not able to be well planned by the children tunagrahita, resulting in a 

common linguistic events happening around cause rarity for him. This is because the 

intelligence as one of the psychological aspects have a significant contribution in the 

mechanization of cognitive functions of verbal and nonverbal stimuli especially those 

with linguistic elements.  

Failure to perform in children tunagrahita apersepsi of an event language, often followed 

by talk of articulation disorders. Investment in these secondary disorders seen in children 

tunagrahita able to communicate well trained in sentence structure tends to convey 

irregular (aphasia conceptual) as well as within, their pronunciations are often occurs 

omission (reduction of the word) and distortion (chaos).  

So it affects the level of intelligence in children, so that the steps taken to improve the 

intelligence needs to involve several parties that can support efforts to achieve fluency as 

well as changes in the level of education.  

From the research that has been done, then the implications of empirical researchers 

concluded that in order to achieve the optimal level of intelligence required of a business 

with simple exercises such as teaching the concept of big and small, strong and weak, the 

first, second, and final, will need to use a concrete approach . investment in this 

secondary disorder in children appeared able to train tunagrahita ie they require concrete 

words and the often heard repeatedly. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut relevan dengan pasal 31 UUD 1945 

tentang pendidikan yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak 

mendapatkan pengajaran. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab atas 

kemajuan dalam pendidikan nasional. 

 Yang dimaksud tiap-tiap warga negara di sini adalah setiap warga negara 

Indonesia tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama, ekonomi maupun 

keterbatasan fisiknya karena semua mempunyai hak yang sama, yaitu 

mendapatkan pengajaran. Pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari 

dasar yaitu pendidikan dasar bagi anak-anak. Jadi anak-anak tersebut memegang 

peranan penting dalam pembentukan suatu sumber daya manusia yang 

berkualitas. 

Sebagai generasi penerus bangsa dan sumber insani bagi pembangunan 

nasional, maka perlu pembinaan generasi muda untuk ditingkatkan dan diarahkan 

menjadi penerus perjuangan bangsa. Namun, tidak semua generasi penerus bangsa  

adalah orang-orang yang beruntung. Tetapi diantara mereka masih ada hambatan-

hambatan yang datang baik dari luar maupun dalam (dirinya), sehingga 

menyebabkan mereka sulit untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial di 

masyarakat. 

1 
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 2 

Menurut Prof. Dr. PJ. Bouman dalam bukunya ”Ilmu Masyarakat Umum” 

(1984:86). menyebutkan bahwa ilmu masyarakat pada hakekatnya mempunyai 

perhatian yang sangat besar terhadap segi pedagogis-sosiologis yang meliputi : 

- Memupuk perasaan sosial dan kecakapan untuk menyesuaikan diri 

dalam masyarakat. 

- Kecakapan yang cukup untuk lapangan pekerjaan, pada pembentukan 

watak dan kecerdasan atau perkembangan masyarakat, kelihatan sekali 

pada waktu terjadi perubahan susunan sosial yang cepat. 

Maka  dari gambaran tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada yang bisa 

melarang ketika manusia melakukan proses belajar, sebab pendidikan merupakan 

hak yang harus diperoleh oleh tiap-tiap warga negara dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Bahkan pemerintah telah menyatakan dengan jelas dan tegas 

dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi ” tiap-tiap warga negara berhak 

mendapatkan pengajaran”. 

 Dengan melihat hal tersebut masyarakat diberi kesempatan dan kebebasan 

secara luas untuk memperoleh pengajaran bagaimanapun bentuknya. Seperti 

penjelasan pada pasal 31 (ayat1) tersebut bahwa pengertian dari kalimat ”tiap- tiap 

warga negara”, mempunyai hak yang sama tidak terkotak-kotak (dibeda-bedakan) 

dalam arti termasuk mereka kaya, miskin, sehat maupun sakit atau dalam keadaan 

bagaimanapun dirinya tidak dapat dianggap sebagai penghambat untuk 

memperoleh pendidikan yang layak. 

Maka istilah ”orang sakit maupun orang miskin dilarang sekolah”, tidak 

muncul sebagai momok atau penghambat yang menjadi batu sandungan dalam 
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mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga bagi mereka yang merasa didalam 

lingkungan  kehidupannya sering mengalami gunjingan maupun cemooh dari 

masyarakat yang menganggap dirinya orang sakit hal itu tidak benar, karena 

manusia diciptakan Tuhan di dunia ini adalah sebagai makhluk yang sempurna 

dari pada makhluk ciptaannya yang lain. Jadi apabila diantara mereka ada yang 

mengalami ketidak sempurnaan dalam kehidupan sebagai manusia normal pada 

umumnya maka, sebaliknya mereka telah mendapatkan kelebihan yang diberikan 

Tuhan. 

Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang memiliki keahlian khusus 

dibidangnya masing- masing, walaupun keadaan yang serba terbatas tetapi mereka 

ingin membuktikan pada dunia bahwa dia juga bisa seperti yang lainya ”normal”. 

Keadaan serba terbatas didalam sistem kerja saraf anak berkebutuhan 

khusus (tunagrahita) yang dominan, seperti halnya kesulitan dalam belajar/ 

ketrampilan kognitif (pengertian), kesulitan berbahasa, maupun motorik (gerak 

reflek), dan hubungan dengan kemasyarakatan atau dengan istilah lain disebut 

”gangguan kualitatif”. Pada anak tunagrahita hal itu dapat kita pahami mungkin 

disebabkan oleh lebih dari sekedar perkembangan yang lambat, seperti cacat 

mental, sensorik atau motorik. 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka penelitian ini mencoba 

untuk mengkaji dengan judul ”Peran Sekolah Luar Biasa (SLB) Pertiwi Dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Anak Didik untuk Anak Tunagrahita”. Maka dapat 

dirumuskan dengan perumusan masalah sebagai berikut. 
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B. Perumusan Masalah 

Dalam suatu penelitian kualitatif rumusan masalah lebih ditekankan untuk 

mengungkap aspek kualitatif dalam suatu masalah, maka dari itu dalam penelitian 

ini penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut : 

 Bagaimanakah peran sekolah luar biasa pertiwi dalam meningkatkan 

kecerdasan anak didik tunagrahita? 

 Hambatan apa yang dihadapi oleh para guru sekolah dalam rangka 

mencerdaskan anak didiknya? 

 Strategi apa yang digunakan untuk mencerdaskan anak didiknya? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Dapat memberikan gambaran mengenai peran sekolah khusus dalam 

hal meningkatkan kecerdasan anak didik tunagrahita 

2. Penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan serta 

kepustakaan untuk penelitian sejenis 

3. Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, 

sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan 

ilmu dan informasi yang diperoleh.   

D. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan 

pertimbangan atau acuan untuk penelitian empiris, dan menambah 

pengetahuan di bidang sosiologi pendidikan. 
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2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas 

permasalahan yang sedang diteliti. 

 Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai 

peran Sekolah Luar Biasa (SLB) dalam meningkatkan kecerdasan anak 

didiknya. 

 Mengembangkan penalaran serta membentuk pola pikir yang dinamis 

sekaligus untuk menerapkan ilmu yang diperoleh melalui bangku 

kuliah maupun pengetahuan lain. 

 Diharapkan penulisan ini, dapat menjadi dasar bahan kajian lebih 

lanjut oleh akademisi lainnya. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Landasan Teori 

Permasalahan dalam penelitian ini akan dikaji dengan pendekatan 

sosiologi. Untuk itu perlu dikemukakan definisi dari sosiologi itu sendiri. 

Sosiologi menurut Soerjono Soekanto didefinisikan sebagai keseluruhan 

hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Sementara  Pitirim A. 

Sorokin menyatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari: 

 Hubungan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial 

(misal antara gejala ekonomi dan sebagainnya). 

 Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan non sosial. 

(misalnya : gejala geografis, biologis, dan lain- lain). 

 Ciri-ciri umum dan semua jenis gejala- gejala sosial (Soekanto, 1990:20). 
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Roucek dan Warren memberikan definisi sosiologi sebagai ilmu yang 

mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok sosial 

(Soekanto, 1990:20). 

Dan definisi tersebut nampak bahwa sebagaimana halnya dengan ilmu-

ilmu sosial lainnya, obyek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut 

hubungan antar manusia, proses dan gejala yang ditimbulkan dari hubungan 

tersebut dalam masyarakat. 

Dalam sosiologi terdapat beragam sudut pandang yang dikemukakan oleh 

para ilmuan sosiologi dalam menganalisa gejala-gejala sosial dalam masyarakat. 

Dengan kata lain sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki 

keragaman paradigma. 

George Ritzer memberikan pengertian paradigma merupakan suatu 

pandangan fundamental tentang pokok-pokok persoalan dalam cabang ilmu 

pengetahuan. Paradigma dipakai untuk membatasi hal yang akan dipelajari, 

pertanyaan yang bagaimana yang harus ditanyakan dan peraturan yang bagaimana 

yang harus ditaati dalam hal memahami jawaban-jawaban yang diperoleh. 

Paradigma sebagai unit konsensus  yang luas dalam ilmu pengetahuan yang dapat 

membedakan antara ilmuwan yang satu dengan yang lain, begitu pula teori-teori, 

metode-metode, dan sarana-sarana yang terdapat didalamnya. Ritzer membedakan 

tiga para digma dalam sosiologi: (1) Paradigma Fakta Sosial (social fact 

paradigm), (2) Paradigma Definisis Sosial (social definition paradigm), dan (3) 

Paradigma Perilaku Sosial (social behavior paradigm).(Ritzer, 2003:8) 
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Social development means acquisition of the ability to behave in 

accordance with social expectations. Becoming socialized involves 3 

processes: 1) learning to behave in socially approved ways 2) playing 

approved  social roles and 3) development of social attitudes  (Hurlock, 

1967). For  people  with mental retardation,  their  eventual  level  of   

social  development has implication for the degree of  support needed in 

their literacy arrangement and their integration in the community with 

increasing emphasis on mainstreaming the attainment of  skills in personal, 

domestic and community functioning It  also contributes  considerably  to  

quality  of   life. 

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan dari Peter L 

Berger dan pendekatan Max Weber. Berger memandang bahwa sosiologi adalah 

suatu bentuk dari kesadaran. Menurut Berger pemikiran sosiologi berkembang 

manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal yang selama ini 

dianggap yang memang sudah seharusnya demikian, benar dan nyata. (Sunarto. 

2004:1) 

Berger mendifinisikan peran sebagai jawaban yang khas terhadap harapan 

yang khas pula, peran menyiapkan pola. Menurut pola tersebut seorang indivudu 

harus bertindak dalam situasi khusus. Teori sosialisasi merupakan teori mengenai 

peran. Dalam perspektif sosiologi pentingnya teori peran bisa dikatakan bahwa 

identitas karunia sosial, dipikul secara sosial (Berger, 1985:138-139). Menurut 

berger dengan memainkan peran, individu berpartisipasi dalam dunia sosial. 

Dengan menginternalisasi peran itu dunia tersebut secara obyektif menjadi nyata 

baginya. Setiap orang dianggap sebagai pelaku peran dapat dianggap bertanggung 

jawab untuk menaati norma-normanya, yang bisa diajarkan sebagai bagian  dari 

tradisi dari kelembagaan dan digunakan  untuk membuktikan kompetensi semua 
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pelaku, dan dengan demikian berfungsi sebagai pengendali. 

Peran mempresentasikan tatanan kelembagaan, representasi tersebut 

berlangsung pada dua tingkat. Pertama, pelaksanaan peran mempresentasikan 

dirinya sendiri. Kedua, peran mempresentasikan suatu keseluruhan rangkaian 

perilaku yang melembaga. Menurut Berger salah satu sifat penting dari peran 

adalah sebagai mediator. Berdasarkan peran yang dimainkan individu dimasukkan 

kedalam bidang-bidang tertentu dari pengetahuan tentang norma-norma, nilai-

nilai, dan emosi secara sosial. 

Social development of  children with mental retardation  has implications 

for prognosis. The present study evaluated whether the social maturity 

scale alone can reflect on the social maturity, intellectual level and 

consequent adjustment in family and society of children with mental 

retardation. 

 

Sedangkan Weber mendifinisikan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha 

untuk menafsirkan dan memahami (interpretative understanding) tindakan sosial 

serta antara hubungan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal mengenai arah 

dan konsekuensi tindakan sosial itu. Tindakan sosial menurut Weber sendiri 

adalah tindakan individu  sepanjang tindakan itu mempunyai makna dan arti  

subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan  yang nyata-nyata diarahkan 

kepada orang lain, juga dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau 

bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dan situasi 

tertentu atau merupakan tindakan  perjuangan dengan sengaja  sebagai akibat dan 

pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi 

tertentu (Ritzer, 2003:38). 
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Bertolak dari konsep tersebut, Weber mengemukakan lima ciri pokok yang 

menjadi sasaran penelitian sosiologi yakni: 

1. Tindakan manusia yang menurut si aktor mengandung makna yang 

subyektif ini meliputi berbagai tindakan nyata. 

2. Tindakan nyata yang bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subyektif 

3. Tindakan yang meliputi pengaruh positif dan situasi, tindakan yang      

sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam 

4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau beberapa orang  

5. Tindakan itu memperhatikan orang lain dan terah kepada orang lain 

(Ritzer,2003:39) 

Dalam mempelajari tindakan sosial Weber menganjurkan melalui 

penafsiran dan pemahaman atau menurut terminologi Weber disebut verstehen. 

Verstehen merupakan kunci individu untuk menangkap arti tindakan sosial itu 

sendiri (Johnson,1988:216) 

Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan weber untuk 

mengklasifikasikan tipe-tipe tindakan sosial. Perbedaan pokok yang diberikan 

adalah antara tindakan rasional dan non-rasional. Singkatnya, tindakan rasional( 

menurut weber) berhubungan dangan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa 

tindakan itu dinyatakan (Johnson, 1988:220) 

Atas dasar rasionalitas tindakan sosial, weber membedakan dalam empat 

tipe, yaitu: 

a. Rasionalitas Instrumental (Zweekrationalitat) 

Yakni suatu  tindakan sosial murni. Dalam tindakan ini si aktor tidak 
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hanya sekedar menilai cara yang terbaik untuk mencapai tujuannya tetapi juga 

menentukan nilai dan tujuan itu sendiri. Tujuan dalam Zweekrational tidak 

absolut. Ia juga dapat menjadi cara dan tujuan lain berikutnya. Bila aktor 

berkelakuan dengan cara yang paling rasional, maka mudah dipahami 

tindakannya. 

b. Rasionalitas yang Berorientasi Nilai (Werkrationalitat) 

Dalam tindakan ini, aktor tidak dapat menilai apakah cara-cara yang 

dipilihnya itu merupakan yang paling tepat ataukah yang paling tepat untuk 

mencapai tujuan lain. Ini menunjuk kepada tujuan itu sendiri. Dalam tindakan ini 

memang antara tujuan dan cara-cara mencapainya cenderung sukar untuk 

dibedakan. Namun tindakan ini rasional karena pilihan terhadap cara-cara sudah 

menentukan tujuan yang diinginkan.  

c. Tindakan Afektif (Afektival Action) 

Tindakan yang dibuat-buat oleh perasaan emosi dan kepura-puraan si 

aktor, tindakan ini sukar di pahami atau kurang rasional.  

d. Tindakan Tradisional ( Traditional Action) 

Tindakan yang didasarkan atas kebiasaan dalam mengerjakan suatu 

dimasa lalu saja. (Ritzer, 2003:40-41)  

Selanjutnya, Ritzer mengemukakan tiga macam teori yang termasuk 

paradikma definisi sosial, yaitu: teori aksi, interaksionisme simboluk, dan 

fenomenologi. Ketiga teori ini mempunya kesamaan ide dasar bahwa menurut 

pandangannya manusia adalah merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial. 

Kecocokannya yang lain adalah bahwa ketiga teori ini sama pendiriannya bahwa 
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realitas sosial bukan merupakan alat statis dari pada paksaan faktor sosial. Artinya 

tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma-norma, kebiasaan-

kebiasaan, nilai-nilai dan sebagainya yang kesemuanya itu tercakup dalam konsep 

faktor sosial ( Ritzer, 2003:43). 

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa tindakan sosial merupakan suatu 

proses dimana aktor terlibat dalam mengambil keputusan-keputusan subyektif 

tentang sarana-sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah 

dipilihnya dan kesemuanya itu dibatasi kemungkinan-kemungkinannya oleh 

sistem kebudayaan dalam bentuk norma, ide-ide, kepribadian, serta norma sosial.  

2. Konsep-konsep yang digunakan  

2.1 Anak Luar Biasa 

Yang dimaksud dengan Anak Luar Biasa adalah anak-anak yang 

mengalami penyimpangan sedemikian rupa dari keadaan anak normal dan dari 

segi fisik, mental, emosi atau sosial. 

Oleh karena penyimpangannya sedemikian rupa serius maka pelayanan 

khusus merupakan faktor yang sangat esensial dalam penyediaan program 

pendidikan yang sesuai dan menguntungkan bagi anak-anak serta orang tua yang 

bersangkutan.  

Kelainan berarti pula penyimpangan fungsi, baik yang mengarah ke atas 

(super normal) atau yang mengarah ke bawah (Subnormal). Penyimpangan ke atas 

merupakan suatu kelebihan sedangkan penyimpangan ke bawah merupakan 

gangguan atau hambatan. Maka  ada 6 macam istilah yang digunakan untuk 

menyebut anak-anak berkelainan, yaitu : 
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 Anak luar biasa 

 Anak cacat 

 Anak tuna 

    Anak berkekurangan 

 Anak khusus 

 Anak berkelainan 

Ditinjau dari isi dan maknanya istilah itu semuanya benar. Dinas 

Pendidikan Luar Biasa mengemukakan istilah baru yang lebih halus yang di 

dalam surat resminya selalu menggunakan istilah anak tuna. Dalam ketentuan UU 

RI N0.4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : 

”penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai 

kelainan fisik dan mental yang dapat mengganggu atau 

merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk 

melakukan secara layaknya, yang terdiri dari penyandang 

cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang 

cacat fisik dan mental ”. 

 

Yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 1 ayat 1 yang terdiri dari  

1. Cacat Fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi 

tubuh antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan 

berbicara. 

2. Cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku baik cacat 

bawaan maupun akibat dari penyakit. 

3. Cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua 

jenis kecacatan sekaligus. 

Menurut Sapariadi, dkk. (1982 : 123) secara umum anak berkelainan dapat 
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diklasifikasikan menjadi 4 golongan atas dasar tinjauan sebagai berikut : 

Anak berkelainan ditinjau dari segi fisik dibedakan menjadi  

a. Kelainan pada penglihatan yaitu anak yang kurang penglihatannya dan 

juga mereka yang buta. 

b. Kelainan pada telinga yaitu mereka yang kurang pendengarannya dan juga 

tuli. 

c. Kelainan bicara meliputi anak dengan kelainan artikulasi, kelainan suara, 

anak gagap, dsb. 

  Anak dengan kelainan tubuh, misalnya mereka yang terkena polio, 

cerebralpalsy, anak yang lahir tanpa tangan atau kaki, atau tangan atau kakinya 

lemah, atau anak dengan pertumbuhan badannya tidak normal, dsb.  

Anak berkelainan ditinjau dari segi mental. 

Kelainan ini menyangkut kelainan kecerdasan, untuk jelasnya anak dengan 

kelainan kecerdasan dapat kita bedakan atas : 

1. Golongan cerdas 

 Cerdas dengan IQ antara 110 – 130 

 Giftend atau sangat cerdas dengan IQ di antara 130 – 140 

 Genius dengan IQ antara 140 atau lebih 

Ketiga golongan tersebut merupakan tingkat kecerdasan di atas normal. 

2. Golongan biasa atau normal dengan IQ di antara 90 – 110 

3. Golongan lambat belajar dengan IQ di antara 70 – 90 

4. Golongan terbelakang mental yang memiliki IQ kurang dari 70 

Golongan ini dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu : 
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o Debil, golongan ini memiliki IQ antara 50 – 70. Biasanya mereka juga 

disebut the educable children, karena mereka mampu untuk dilatih dan 

dididik. Mereka dapat dilatih dengan tugas-tugas yang lebih kompleks 

dalam kehidupan sehari-hari. Dapat pula dididik dalam bidang sosial 

dan intelektual dalam batas-batas tertentu. 

o Embisil, golongan ini memiliki IQ antara 25 – 50 mereka dapat dilatih 

mengucapkan beberapa kata dan dapat dilatih sekedarnya tentang 

pemeliharaan atau pengurusan diri sendiri, namun demikian mereka 

masih tetap membutuhkan pengawasan orang lain. Dimasukkan dalam 

golongan mampu latih terkadang juga disebut the trainble children. 

o Idiot, seseorang dikatakan idiot apalagi tingkat penderitaannya paling 

berat dengan IQ antara 0 – 25. Kemampuan berpikirnya demikian 

rendah sehingga tidak dapat belajar berbicara dan tidak dapat merawat 

diri sendiri sehingga hidupnya selalu tergantung pada petolongan 

orang lain. 

Anak berkelainan ditinjau dari segi sosial  

Anak semacam ini biasanya anak yang gagal dalam menyesuaikan diri 

terutama dalam penyesuaian sosialnya. Yang termasuk dalam kategori ini sering 

disebut anak tuna sosial, anak berkelainan tingkah laku, atau disebut juga anak 

tunalaras. 

Anak berkelainan ditinjau dari segi emosi 

Penyesuaian yang salah satu maladjusment tidak saja dapat mengakibatkan 

gangguan sosial tetapi juga emosi. Hanya kadang-kadang gangguan emosi ini 
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lebih tersembunyi dari pada gangguan sosial, misalnya anak yang segan bergaul, 

cepat kecewa, suka mengeluh, cepat tersinggung, pemurung, dan suka 

berkompensasi merupakan gejala gangguan emosi. 

Dengan klasifikasi anak-anak berkelainan tersebut maka banyak sekali 

sebab-sebab terjadinya kelainan itu sehingga dapat dibagi menjadi 3 tahap antara 

lain : 

 Fase prenatal yaitu sebab-sebab atau gejala-gejala gangguan penyakit yang 

terjadi sewaktu anak belum lahir  

 Fase natal yaitu sebab-sebab atau gejala-gejala gangguan yang terjadi saat 

atau sewaktu kelahiran. 

 Fase post natal yaitu sebab-sebab atau gejala-gejala gangguan yang terjadi 

pada masa sesudah kelahiran. 

Di samping itu ada juga faktor hereditas dan sebab-sebab lain yang belum 

diketahui (Sapariadi, dkk. 1982 : 16). 

2.2 Pendidikan  

Salah satu kebutuhan penting manusia selain sandang, pangan, papan, 

kesehatan adalah kebutuhan akan pendidikan. Kebutuhan akan pendidikan ini 

sangat penting bagi setiap manusia. Pendidikan adalah usaha sadar dan teratur 

serta sistematis yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk 

mempengaruhi anaknya agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita 

pendidikan. Dengan kata lain, dapat disebut bahwa pendidikan adalah bantuan 

yang diberikan dengan sengaja kepada anak dalam pertumbuhan jasmani maupun 

rohani untuk mencapai tingkat dewasa. Pandangan Sosiologi melihat pendidikan 
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dari aspek sosial dapat diartikan sebagai suatu usaha pewarisan generasi ke 

generasi berikutnya. 

Pendidikan menurut pendekatan sistem merupakan pendekatan 

multidisipliner yaitu pendidikan adalah suatu keseluruhan karya insani yang 

terbentuk dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dalam 

membantu terjadinya proses transformasi atau perubahan tingkah laku seseorang 

sehingga mencapai kualitas hidup yang diharapkan. 

Dapat dilihat bahwa maksud dari pendidikan menggunakan pendekatan 

sistem yaitu dimana cara kerjanya menggunakan konsep-konsep analisis dari 

berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, psikologi, sosiologi, dsb. Pendidikan 

berkaitan dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, ketrampilan, dan 

aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda. 

Pendidikan adalah proses mengajar dan belajar pola-pola kelakuan 

manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sistem pendidikan yaitu 

sekolah. Sekolah adalah lembaga sosial yang turut menyumbang dalam proses 

sosialisasi individu agar menjadi anggota masyarakat seperti yang diharapkan dan 

sekolah selalu saling berhubungan dengan masyarakat (S.Nasution, 1994 : 10-11). 

Pendidikan memegang peranan penting dalam mewujudkan cita-cita 

bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Cita-cita bangsa ini tidak akan dapat diwujudkan oleh manusia-manusia yang 

bodoh, hidup terbelakang yang tidak mampu berpikir kreatif. Oleh karena itu, 

pendidikan ditujukan untuk semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. 

Hal ini telah disebutkan dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang 
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menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. 

Rumusan pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945 tersebut membawa konsekuensi bahwa 

di antara warga Indonesia tidak seorang pun yang tidak berhak memperoleh 

pengajaran termasuk di dalamnya mereka yang tergolong anak-anak cacat. 

Dalam pasal 5 UU RI No.4 Tahun 1997 disebutkan bahwa setiap 

penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek 

kehidupan dan penghidupan.  

Dalam pasal 6 UU RI No.4 Tahun 1997 disebutkan bahwa : 

o Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua 

satuan, jalur, jenis, dan jejang pendidikan. 

o Setiap penyandang cacat mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang 

layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan 

kemampuannya. 

o Setiap penyandang cacat mempunyai perlakuan yang sama untuk berperan 

dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya. 

o Setiap penyandang cacat mempunyai hak yang sama untuk menumbuh 

kembangkan bakat kemampuan, kehidupan sosial terutama bagi anak 

penyandang cacat dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. 

Dari penjelasan pasal 5 UU RI No.4 Tahun 1997 diatas dapat disebutkan 

bahwa anak penyandang cacat memperoleh hak sebagai berikut : 

 Hak untuk hidup dan menjalani kehidupan sepenuhnya dalam suatu 

keadaan yang memungkinkan dirinya untuk meningkatkan martabat dan 

kepercayaan dirinya, serta mampu berperan aktif dalam masyarakat. 
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 Hak untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan secara wajar baik dalam 

lingkungan keluarga maupun masyarakat. 

Para ahli pendidikan menyadari bahwa tiap-tiap anak berbeda dalam 

perkembangan mental, fisik, maupun sosialnya. Oleh karena itu, isi serta metode 

pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan tersebut sehingga anak 

memperoleh pengajaran yang lebih baik. Dalam hal ini, diungkapkan bahwa 

bentuk pendidikan bagi anak-anak cacat adalah pendidikan luar biasa (Sapariadi, 

dkk. 1982 :120). 

Melalui jalur pendidikan inilah kita dapat mengembangkan kerpibadian 

bangsa, ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi serta menerapkan ilmu 

pengetahuan itu dalam wujud ketrampilan. Pendidikan memegang tugas yang 

sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan suatu bangsa dan pendidikanlah 

yang menentukan maju mundurnya suatu bangsa karena pendidikan bagaikan obor 

yang mampu menguak kabut kegelapan hati setiap insan (Spariadi, dkk. 1982 : 

120). 

2.3 Peran Sosial 

Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok yang 

mempunyai status. Status itu sendiri sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang 

dalam suatu kelompok lain. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek 

dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan 

peran adalah pemeranan dari seperangkat kewajiban dan hak-hak tersebut. 

Menurut Kamus Sosiologi definisi tentang role atau peran adalah sebagai 

berikut: 
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 Aspek dinamis dari kedudukan. 

 Perangkat-perangkat dan kewajiban-kewajiban. 

 Perilaku aktual dari pemegang kedudukan. 

Status dan peranan ini mempunyai arti penting dalam sistem sosial 

masyarakat. Wujud dari status dan peranan itu adalah adanya tugas-tugas yang 

dijalankan oleh seseorang berkenaan dengan posisi dan fungsinya dalam 

masyarakat. Peranan yang melekat dalam diri seseorang harus dibedakan dengan 

status seseorang dalam masyarakat yang merupakan unsur statis yang 

menunjukkan tempat individu dalam masyarakat.  

Peranan menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. 

Jadi tepatnya seseorang atau kelompok menduduki suatu posisi dalam masyarakat 

serta menjalankan suatu peranan. Suatu peranan setidaknya mencakup tiga unsur, 

yaitu: 

 Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan. 

 Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi.  

 Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2003: 244) 

Melihat pengertian tersebut diatas, maka peranan sebagai sesuatu yang 

penting tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat. Masyarakat biasanya 
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memberikan fasilitas-fasilitas pada individu untuk menjalankan peranan. 

Sedangkan pengertian  peranan menurut Bruce J. Colien adalah “Suatu perilaku 

yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu”. 

Peranan adalah suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi (tugas) 

seseorang dan dibuat atas dasar tugas-tugas yang dilakukan seseorang. Peranan 

sebagai konsep yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seseorang atau 

kelompok, sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu 

peran.(Hendropuspito, 1989: 182)  

2.4 Teori Interaksionisme Simbolik 

Menurut Blummer istilah interaksionisme simbolik menunjukkan kepada 

sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah bahwa manusia saling 

menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya sekedar 

reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Tanggapan seseorang 

tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan orang lain, tetapi didasarkan atas 

”makna” yang diberikan terhadap tindakan orang lain itu. Interaksi antara 

individu, diantarai oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi atau dengan 

saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing. 

Jadi dalam proses interaksi, manusia itu bukan suatu proses dimana adanya 

stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan tanggapan atau respon. 

Tetapi antara stimulus yang diterima dan respon yang terjadi sesudahnya, 

diantarai oleh proses interpretasi oleh si aktor. Proses interpretasi yang menjadi 

penengah antar stimulus dan respon menempati posisi kunci dalam teori 

interaksisme simbolik.  
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Sedangkan menurut substansi dari teori interaksionisme simbolik yang 

dikemukakan oleh Arnold Rose melalui satu seri asumsi dan proposisi-proposisi 

umum sebagai berikut: 

1. Manusia hidup dalam suatu lingkungan simbol-simbol. Manusia 

memberikan tanggapan terhadap simbol-simbol itu seperti juga ia 

memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang bersifat fisik, misalnya 

terhadap panas dan dingin. Pengertian dan penghayatan terhadap simbol-

simbol yang tak terhitung jumlahnya itu merupakan hasil pelajaran dalam 

pergaulan hidup bermasyarakat. Bukan sebagai hasil rangsangan bersifat 

fisik. Simbol-simbol dapat divisualkan. Tetapi keistimewaan manusia 

terletak pada kemampuan untuk megkomunikasikan simbol-simbol itu 

secara verbal melalui pemakaian bahasa. Kemampuan berkomunikasi, 

belajar, serta mamahami makna dari berbagai simbol itu merupakan 

seperangkat kemampuan yang membedakan manusia dari binatang. 

Kemampuan inilah yang menjadi pokok perhatian teori interaksi simbolik. 

2. Melalui simbol-simbol manusia berkemampuan menstimulir orang lain 

dengan cara-cara yang mungkin berbeda dari stimulir yang diterimanya 

dari orang lain itu. Untuk memahami asumsi ini perlu dikemukakan 

pendapat Mead yang membedakan antara: tanda-tanda alamiah (natural 

signs) dan simbol-simbol yang mengandung makna (significant symbols). 

Natural signs bersifat naluriah serta menimbulkan reaksi yang sama bagi 

setiap orang. 

3. Melalui komunikasi simbol-simbol dapat dipelajari sejumlah besar arti 
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nilai-nilai, dan karena itu dapat dipelajari cara-cara tindakan orang lain. 

Karena simbol-simbol adalah bagian sentral dari kehidupan manusia 

karena simbol-simbol adalah suatu pengertian yang dipelajari, maka 

manusia harus dapat mempelajari arti dari simbol-simbol yang tak 

terhitung jumlahnya. Begitupula karena pengetahuan dapat 

dikomunikasikan melalui simbol-simbol maka manusia dapat memperoleh 

sejumlah besar informasi. Dalam mempelajari simbol dan menyimbolkan, 

maka manusia belajar melakukan tindakan secara bertahap, teori 

interaksionisme simbolik melihat bahwa perilaku dijelaskan menurut 

gerak-gerak reflek yang dipelajari atau yang sudah menjadi kebiasaan, 

rangsangan-rangsangan lingkungan, atau proses psikologis yang pada 

prinsipnya semua itu dapat di ukur secara empiris. 

F. Kerangka Pemikiran 

Tidak ada yang dapat menghalangi setiap manusia di dunia ini untuk 

mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak untuk masa depanya, tidak 

terkecuali dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus yang dalam penelitian ini 

lebih memfokuskan pada ”Peran Sekolah Luar Biasa Pertiwi Dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Anak Didik Untuk Anak Tunagrahita”. Mereka adalah 

anak yang mengalami gangguan perkembangan pada tingkat kecerdasan di bidang 

interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku sehingga mereka sangat membutuhkan 

pihak lain untuk meminimalisir kekurangan yang dimilikinya. Adapun tiga pihak 

penting yang terlibat untuk meningkatkan kecerdasan anak tunagrahita yaitu 

sekolah khusus adalah suatu lembaga yang dipersiapkan secara khusus untuk 
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memenuhi kebutuhan anak serta menunjang masa depan yang lebih baik demi 

mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan cita-cita serta kemampuan mereka, 

sebagai suatu lembaga yang menaungi anak berkebutuhan khusus maka sekolah 

juga berperan dalam memberikan tindakan yaitu melalui pendidikan dan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan yaitu mencerdasakan anak tunagrahita melalui 

berbagai latihan-latihan dan tindakan yang diberikan oleh pengajar di sekolah. 

Selain itu ada pihak yang terlibat untuk meningkatkan kecerdasan anak 

tunagrahita yaitu orang tua atau keluarga, orang tua adalah orang yang paling 

penting dalam mempengaruhi kecerdasan pada anak. Sehingga peran orang tua 

sangat dibutuhkan untuk mencerdaskan anaknya melalui suatu tindakan, tindakan 

itu diberikan agar tujuan dan harapan yang ingin dicapai dapat terwujud yaitu 

meningkatkan kecerdasan pada anak yang mempunyai kebutuhan secara khusus. 

Dan pihak ketiga yang terlibat untuk meningkatkan kecerdasan anak tunagrahita 

yaitu masyarakat, karena anak tunagrahita adalah anak dengan kemampuan 

dibawah normal. Sehingga masyarakat dibutuhkan dalam meningkatkan 

kecerdasan anak tunagrahita melalui suatu pemberian tindakan dalam mencapai 

tujuan serta menciptakan masyarakat yang mempunyai sumber daya manusia yang 

berkuwalitas. Namun pada penelitian ini, pihak ketiga tidak diteliti karena untuk 

membatasi ruang penelitian serta membutuhkan waktu yang panjang dengan 

pembahasan khusus jika melakukan penelitian pihak ketiga. 
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G. DEFINISI KONSEPTUAL 

Definisi konsep adalah definisi yang dipakai untuk variabel–variabel 

yang dipilih untuk diteliti. Pada penelitian ini variabelnya adalah sebagai berikut : 

1. Peran  

Peran (rule) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai 

suatu status. Dalam arti tertentu status dan peran adalah dua aspek yang sama, 

status adalah seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah pemeranan 

dari seperangkat kewajiban dan hak-hak tersebut. 

2. Istilah Luar Biasa 

Istilah Luar Biasa dipergunakan untuk menyebut sesuatu yang lain dari 

umumnya atau yang menyimpang dari biasanya. Istilah luar biasa dalam tulisan 

ini identik dengan pengertian menyimpang atau kelainan. Oleh sebab itu anak luar 

biasa disebut juga anak yang berkelainan atau anak yang mengalami 

penyimpangan. Jadi anak luar biasa adalah anak yang dalam proses pertumbuhan 

dan perkembangannya, baik fisik, mental, emosi /sosial dan gabungan dari 

beberapa jenis tersebut, mengalami penyimpangan (deviasi) atau kelainan bila 

dibandingkan dengan anak normal yang sebaya, sehingga dalam program 

pendidikanya memerlukan pelayanan dan alat- alat khusus yang sesuai dengan 

kemampuanya.  

Jadi penyimpangan perkembangan dan pertumbuhan dibagi menjadi 3 yaitu: 

1. Penyimpangan perkembangan dan pertumbuhan fisik /jasmaniah 

2. Penyimpangan perkembangan dan pertumbuhan mental kecerdasan 

3. Penyimpangan perkembangan dan pertumbuhan emosi dan sosial 
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3. Sekolah Khusus 

 Sekolah khusus yaitu suatu lembaga yang dipersiapkan khusus untuk anak- 

anak berkebutuhan khusus dibidang pendidikan untuk mempersiapkan anak 

didiknya di sekolah reguler dan membangun kemampuan sosial dan akademik 

serta mengembangkan kelebihan, dan meminimalisir kekurangan yang dimiliknya. 

4. Anak Tunagrahita 

Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang 

mempunyai kemampuan intelektual dibawah rata-rata yang ditandai oleh 

keterbatasan inteligensi dan ketidak cakapan dalam interaksi sosial. Anak 

tunagrahita memiliki keterbatasan dalam penguasaan bahasa. Mereka bukannya 

mengalalami kerusakan artikulasi, akan tetapi pusat pengolahan (pembendaharaan 

kata yang kurang berfungsi sebagaimana mestinya). Karena itu mereka 

membutuhkan kata-kata konkrit dan yang sering didengarnya. Selain itu 

perbedaan dan persamaan harus ditunjukan secara berulang-ulang, latihan-latihan 

sederhana seperti mengajar konsep besar dan kecil, keras dan lemah, pertama, 

kedua, dan terakhir perlu menggunakan pendekatan yang konkrit. karena 

keterbatasan kecerdasannya sukar untuk mengikuti program pendidikan di sekolah 

biasa secara klasikal. Oleh karena itu anak tunagrahita atau dikenal juga dengan 

istilah terbelakang mental masih membutuhkan layanan pendidikan secara khusus, 

yakni disesuaikan dengan kemampuan anaknya 
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H. METODE PENELITIAN 

1. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pada umumnya 

penelitian deskriptif menggunakan pedoman wawancara sebagai metode 

pengumpulan data. Metode pengumpulan data melalui pedoman wawancara 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

 Informasi diperoleh dari sekumpulan orang 

 Informasi yang diperoleh dari sekumpulan orang tersebut merupakan 

sampel 

 Informasi yang diperoleh melalui bertanya dengan beberapa pertanyaan.  

Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong 2004 : 3) mendefinisikan metodelogi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Sekolah Luar Biasa (SLB) Pertiwi terletak 

di Jl. Anjasmara no.62, Kelurahan Bangunsari, Kabupaten Ponorogo. 

Tiga pertimbangan dalam pengambilan lokasi di SLB Pertiwi adalah sebagai 

berikut : 

 Jarak tempuh rumah peneliti dengan lokasi penelitian tidak terlalu jauh. 

 Ketersediaan yang menyangkut sarana, biaya, waktu, dan tenaga dalam 

melakukan penelitian. 

 Diterimanya ijin penelitian oleh obyek penelitian yang bersangkutan, dan 

sesuai dengan permasalahan penelitian yang penulis teliti. 
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3. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang hanya menggambarkan, 

mengungkapkan, menceritakan, dan meringkas berbagai kondisi dan juga situasi 

yang ada. Penulis mencoba menggambarkan kondisi konkrit dari obyek penelitian 

dan menghubung-hubungkan variabel-variabel dan selanjutnya akan 

menghasilkan deskripsi tentang obyek penelitian (Arikunto : 1997). 

Deskripsi merupakan suatu bentuk karangan yang hidup dan berpengaruh serta 

berhubungan dengan pengalaman panca indera seperti penglihatan, pendengaran, 

perabaan, penciuman, dan perasaan. Deskripsi memberikan satu gambaran tentang 

suatu peristwa atau kejadiaan dalam masalah (Parera, Jos, Daniel, 1993 : 5). 

4. Sumber Data  

Dalam kutipan Lexy J. Moeleong menyatakan bahwa sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lexy J. Moleong 1984 : 47). Jenis 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, dalam hal ini 

peran para guru (SLB) pertiwi, peran orang tua anak tunagrahita, dan anak didik 

tunagrahita. 

b. Data sekunder 

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari data tertulis 

meliputi : buku - buku hasil penelitian sebelumnya, arsip, dokumentasi, serta data 
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pendukung lainya. Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan 

cara mencatat arsip-arsip, surat-surat, pendapat, dan dokumen lainya yang 

mendukung (Nawawi: 1995). 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa teknik pengumpulan data tersebut adalah : 

 Depth interview (Wawancara mendalam) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dilaksanakan oleh 

dua pihak yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai yang memberikan jawaban – jawaban atas pertanyaan tersebut 

(Moleong 1990 : 35). 

Teknik wawancara dilakukan dengan struktur yang tidak ketat atau dengan 

semi formal agar keterangan yang diperoleh dari informan mempunyai kedalaman 

dan keluasan sehingga mampu memperoleh informasi yang sebenarnya tentang 

proses terbentuknya respon terhadap program ini dan menggunakan interview 

guide dalam pelaksanaan wawancara. 

 Observasi 

Peneliti datang langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara 

langsung mengenai kegiatan yang ada dan sedang berlangsung. Dalam penelitian 

ini menggunakan observasi tak berpartisipasi, yaitu suatu teknik pengumpulan 

data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melakukan pengamatan dan 

pencatatan terhadap gejala yang diamati. Dalam penelitian ini peneliti terjun 

langsung ke lapangan tetapi tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang 

dilakukan obyek peneliti, namun hanya sebatas sebagai seorang pengamat, dimana 
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peneliti juga ingin mengetahui tentang bentuk perilaku anak tunagrahita. 

 Dokumentasi 

Peneliti menggunakan teknik pengambilan data dengan dokumentasi yang 

berupa data–data yang diperoleh melalui dokumen. Dokumentasi adalah suatu 

teknik pengumpulan data dengan cara mencatat arsip–arsip, surat–surat, pendapat, 

dan dokumen lainya yang mendukung (Nawawi, Hadan, 1995 : 95). 

6. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan purposive sampling 

(sampel bertujuan) dimana peneliti cenderung memilih informan yang dianggap 

tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui 

masalahnya secara mendalam. Namun demikian, informan yang dipilih dapat 

menunjukkan  informasi lain yang lebih tahu, maka pilihan informan dapat 

berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam 

memperoleh data (Sutopo 2002:56).  

7. Validitas Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dengan cara 

menggunakan trianggulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang di luar itu untuk keperluan pengecekan sebagai 

pembanding data tersebut. Menurut Patton dalam Moleong menyatakan ada 4 

macam teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi peneliti, triangulasi 

metodologis, dan triangulasi teoritis. Sehubungan dengan tema penelitian, maka 

peneliti menggunakan triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek 
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balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan cara sebagai 

berikut : 

 Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

 Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi. 

 Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu 

 Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang. 

 Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. (lexy j. Moleong, 2004 : 178). 

 Dalam hal ini jangan sampai banyak mengharapkan bahwa hasil 

perbandingan tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat, atau 

pemikiran. Yang terpenting disini adalah bisa mengetahui adanya alasan-alasan 

terjadinya perbedaan tersebut. 

8. Teknik Analisis Data 

Analisa data merupakan bagian yang penting dalam penelitian kualitatif. 

Pada bagian inin memerlukan pekerjaan yang sistematis dan komunikatif, 

komperhensif dalam merangkai data responden, mengorganisasi data, menyusun 

data dan merakitnya kedalam satu kesatuan yang logis, sehingga jelas kaitannya. 

Untuk menganalisa data, digunakan model analisis interaktif (Interactive 

Model Analisis). Menurut H.B. Sutopo bahwa dalam proses analisis data ada tiga 
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komponen pokok yang harus dimengerti dan dipahami oleh setiap peneliti. Tiga 

komponen tersebut adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi (H.B. Sutopo 2002 : 96)  

a. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan 

abstraksi data yang ada dalam field note (catatan lapangan). Proses ini terus 

berlangsung selama pelaksanaan penelitian dan dimulainya proses penelitian, 

bahkan sebelum proses pengumpulan data dilakukan, sampai laporan penelitian 

diselesaikan. Reduksi data merupakan laporan sebagian dari proses ana lisis yang 

mempertegas, memusatkan data dan mengatur dta sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan akhir dapat dilakukan.  

b. Sajian Data 

Sajian data adalah suatu rakitan informasi yang memungkinkan 

kesimpulan penelitian dilakukan. Pada bagian ini data yang disajikan telah 

disederhanakan dalam reduksi data dan harus ada gambaran secara menyeluruh 

dari kesimpulan yan diambil. Susunan kajian data yang baik adalah yang jelas 

sistematiknya, karena hal ini akan banyak membantu dalam penarikan 

kesimpulan.   

c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan adalah suatu proses penjelasan dari suatu analisis 

(reduksi data dan sajian data).  

Ketiga proses analisis data tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang 

saling menjelaskan dan berhubungan erat, sehingga dapat digambarkan sebagai 
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berikut:  

BAGAN MODEL INTERKTIF  

(HB. Sutopo, 2002 : 96) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : ( HB.Sutopo, 2002 : 96) 

Dari model analisis tersebut, menunjukkan bahwa pengumpulan data 

dibuat reduksi data dan sajian data dengan maksud semua data yang dikumpulkan 

dapat dipahami secara mendalam kemudian disusun secara sistematis.Bila 

pengumpulan data sudah berakhir, maka dilakukan penarikan kesimpulan 

berdasarkan pada semua hal yang didapat dalam reduksi data dan sajian data. 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data Penyajian Data 

Penarikan 

kesimpulan/ 

verifikasi 
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BAB II 

DESKRIPSI LOKASI 

A. Sejarah Berdirinya Sekolah Luar Biasa SLB-C Pertiwi 

Sejarah berdirinya SLB-C Pertiwi Ponorogo diawali pada tahun 1975. 

Walaupun sebelum itu telah pernah diadakan survey jumlah anak luar biasa, akan 

tetapi merupakan usaha yang terlepas dari rintisan sekolah ini. Para alumni 

Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa di Ponorogo yang berjumlah lima orang 

berkehendak merintis berdirinya suatu sekolah luar biasa di wilayah ini, karena 

sampai saat itu belum tersedia media pendidikan untuk para penyandang cacat. 

Setelah melalui beberapa pertemuan, mereka sepakat untuk merintis jalannya 

usaha ini dengan cara : 

o Mengadakan survey observasi anak luar biasa. 

o Mengadakan pendekatan kepada beberapa pihak yang mungkin dapat 

mendukung. 

o Mencari promotor dan seponsor untuk naungan sekolah dikemudian hari. 

Berkat bantuan dan dorongan Kepala Kabin PDPLB Kabupaten Ponorogo 

(sekarang Kandep Dikbud). Beserta Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan 

Kebudayaan Dati II Kabupaten Ponorogo (sekarang menjadi kantor dinas P dan 

K). Juga beberapa pihak lain, survey dan observasi dapat dilaksanakan dengan 

lancar. Serta mendapatkan data yang cukup akurat sebagai modal dasar rintisan. 

Bantuan dan dorongan tersebut sangat berarti karena empat dari lima 

alumni tersebut berstatus guru negeri. Setelah mendapat data sebagai modal 

dimulailah mengadakan pendekatan. Pendekatan ini mempunyai tujuan pokok 
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mencari tambahan dukungan dengan tema ”Perlunya Pelayanan bagi anak cacat” 

di Wilayah Kabupaten Ponorogo. 

Dari beberapa saran yang diperoleh, maka disusunlah suatu rencana 

matang tentang persyaratan pengajuan. Dengan mengingat alternatif dari bidang 

pendidikan dasar departemen pendidikan dan kebudayaan provinsi Jawa Timur. 

Maka pada tanggal 11 Maret 1976, bertepatan dengan lahirnya supersemar, SLB 

Pertiwi Ponorogo diresmikan oleh bapak Bupati kdh Tk II kabupaten Ponorogo 

secara sederhana. Saat itu gedung sekolah terletak di jalan Dr. Sutomo no.12 

masih menempati sebagian dari sebuah rumah penduduk dengan sistem sewa, dan 

dengan rincian sebagai berikut : 

 Siswa sebanyak 12 orang terdiri anak tunarungu dan anak tunagrahita 

 Enam orang guru lulusan SGPLB. 

 Satu tenaga pesuruh. 

Setelah itu pihak pemerintah daerah tidak berpangku tangan, malah 

mempunyai kehendak lebih jauh tentang pengembangan sekolah ini. Dengan 

antusias Bapak Bupati memberikan sebidang tanah dan sebuah gedung beserta 

sarana yang lain dalam waktu relatif singkat yaitu pada tanggal 20 November 

1976 sekolah dipindahkan ke jalan Anjasmoro No.1 yang peresmiannya dilakukan 

oleh Bapak Gubernur Propinsi Jawa Timur. 

Menyadari kekurangan diri serta didasari keinginan untuk 

mengembangkan lembaganya, agar dapat keluar dari kesulitan, maka dibentuklah 

suatu wadah resmi berbadan hukum berupa Yayasan Pendidikan Luar Biasa 

Pertiwi Ponorogo. 
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Berdasarkan akta notaris, lengkap dengan anggaran dasar. Maka mulai saat 

itulah lembaga ini terdaftar sebagai pendidikan untuk anak luar biasa. Dengan 

diterimanya bantuan dari beberapa pihak yayasan yaitu menyusun skala prioritas 

dalam melengkapi prasarana pendidikan antara lain sebagai berikut : 

 Kelengkapan meubel air, mencakup penambahan bangku murid, meja 

guru, dan almari. 

 Peralatan perkantoran. 

 Pembuatan alat peraga oleh para guru. 

 Pengadaan alat ketrampilan kayu dan mesin jahit. 

 Alat olah raga dan permainan taman. 

Untuk memperlancar pola pengembangan sekolah, dan juga mengikuti 

petunjuk yang ada maka perlu diadakan perubahan nama yayasan. Namun nama 

sekolah tetap dipertahankan, yaitu SLB Pertiwi Ponorogo karena nama ini 

mempunyai arti ganda bagi sejarah sekolah, yaitu : 

o Mempunyai arti tanah Ponorogo, atau tanah wengker. 

o Untuk mengingatkan bahwa pendiri sekolah ini adalah Pertiwi cabang 

Ponorogo, yang saat ini melebur menjadi satu dengan organisasi wanita 

yang lain sehingga menjadi Dharma Wanita. 

1. Visi dan Misi Sekolah 

 VISI  

 ”Menjadikan siswa yang bertaqwa dan percaya diri, serta memiliki 

ketrampilan sebagai bekal kemandiriannya dalam menghadapi tantangan dan 

perkembangan zaman”. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 37 

 MISI : 

a. Mendidik siswa untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. 

b. Meningkatkan rasa percaya diri siswa melalui berbagai kegiatan. 

c. Mengembangkan kemampuan, ketrampilan siswa melalui pembinaan 

secara terprogram sebagai bekal kemandirian. 

d. Mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan dan perkembangan 

zaman. 

e. Mewujudkan hubungan yang harmonis antar guru, karyawan, orang tua 

murid, dan masyarakat. 

2. Program Kerja 

a. Program jangka panjang: 

Pengembangan gedung, yaitu pembuatan aula dengan pemasangan atap fiber 

Mengusahakan lapangan pekerjaan untuk alumni siswa SLB-C 

b. Program jangka menengah 

 Menambah tenaga guru PNS, guru bahasa inggris, guru kesenian, guru 

pendidikan agama Islam dan guru olah raga. 

 Mempromosikan hasil prestasi anak 

 Penggalian dana dari masyarakat, swasta, maupun pemerintah. 

c. Program jangka pendek 

 Pembuatan administrasi KBM  

 Meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal 

 Melaksanakan program rehabilitasi dan pelayanan khusus secara intensif 

 Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler dan program khusus (bina diri) 
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 Meningkatkan ketrampilan praktis bagi siswa yaitu latihan dasar menjahit 

dan membuat pupuk kompos. 

 Meningkatkan hubungan yang lebih erat antara sekolah dan yayasan, 

komite sekolah, masyarakat sekits dan instansi terkait. 

 Meningkatkan kesejahteraan guru melalui pengajuan kenaikan pangkat, 

berkala dan sertifikasi guru. 

 Mengelola sumber dana yang masuk sesuai prosedur 

 Mengikut sertakan siswa dalam kegiatan baik di tingkat propinsi, 

kabupaten maupun di lingkungan sekolah. 

 Studi banding ke sekolah yang lain. 

B. Sekolah Luar Biasa Pertiwi 

1. Identitas Sekolah 

Nama Sekolah   : SLB-C Pertiwi Ponorogo 

Alamat    : Jl. Anjasmoro No. 62 Ponorogo 

Waktu Pendirian  : 11 Maret 1976 

Status Sekolah   : Swasta / Terdaftar 

No Statistik Sekolah  : 113051101002 

Ijin Operasional                    : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  

  Prop. JawaTimur 

NIS    : 280310  

No. Telp. Sekolah  : (0352) 481638 

Nama Kepala Sekolah : Siti Nurmini 

Status tanah : Hak Pakai dari Pemda 
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Luas tanah : 1861 m² 

Status Bangunan : Hak Milik 

Nama Yayasan : YPLB Dharma Wanita Kab. Ponorogo 

Alamat Yayasan : Jl. Aloon-aloon Utara No. 1 

No. Telp. Yayasan  : (0352) 882377 

Nama Ketua Yayasan : Ny. RUDINA LUHUR KARSANTO 

2. Tujuan Dan Sasaran 

Tujuan : 

 Meletakkan dasar-dasar yang kongkrit kepada siswa untuk berpikir 

rasional. 

 Memberi bekal kepada siswa untuk dapat menyesuaikan diri untuk 

meningkatkan kemampuan diri, dan memanfaatkan lingkungan. 

 Menciptakan hasil pendidikan yang sesuai dengan peserta didik dan 

tuntutan lingkungan khususnya dunia kerja. 

Sasaran : 

Sasaran yang ingin dicapai SLB-C Pertiwi Ponorogo adalah : 

o Prestasi belajar siswa semakin baik setiap tahun, anak yang tinggal kelas 

semakin berkurang. 

o Lulusan SLB-C Pertiwi Ponorogo memiliki suatu ketrampilan atau 

kecakapan khusus sehingga dapat hidup mandiri  dan dapat diterima 

dimasyarakat serta mendapat kepercayaan penuh. 

3. Letak Geografis SLB-C Ponorogo 

SLB-C Ponorogo terletak di Jl. Anjasmoro no.62, Kelurahan Bangunsari 
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Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Keberadaannya dipandang 

masyarakat sangat strategis, karena terletak di wilayah perkotaan. Walaupun 

keberadaan SLB Pertiwi ini terletak di perkotaan namun tidak seperti tempat-

tempat lain yang keadaannya sangat ramai dan berdekatan dengan fasilitas umum 

lain yang dapat menunjang lancarnya kegiatan belajar mengajar. Dan juga berada 

di lingkungan yang aman dan nyaman serta jauh dari kebisingan, dipilihnya 

tempat ini karena mengingat situasi serta kondisi anak didik serta pengajar yang 

rumahnya jauh dan membutuhkan biaya serta prasarana yang mudah dijangkau 

kendaraan umum yang dapat mendukung kelancaran anak dalam bersekolah. 

Sedangkan status sekolah SLB-C Pertiwi Ponorogo berstatus swasta terakreditasi. 

Di bawah naungan Yayasan Pendidikan Luar Biasa Dharma Wanita Persatuan 

Kabupaten Ponorogo dipimpin oleh seorang pengurus organisasi di wilayah 

ponorogo yaitu Ny. Rudina Luhur Karsanto dan sebagai salah satu pendiri 

yayasan ini. 

4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi di SLB-C Pertiwi ini mempunyai susunan kepengurusan 

dalam rangka tercapainya pendidikan yang berkualiatas, maka dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 
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 ........................................................................................................... 

 

 

 

  ............................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim Ahli Kepala Sekolah Yayasan Komite sekolah 

Tata Usaha Waka Sekolah 

Seksi-seksi 

Kurikulum Perpustakaan  Kesiswaan  Keuangan  

Merancang, mengontrol, 

dan memberikan 

penyuluhan  kepada seluruh 

anggota inti yang ada dalam 

struktur organisasi SLB-C 

untuk mewujudkan visi dan 

misi sekolah 

Mengawasi, 

mengorganisir dan 

memimpin sekolah 

Memberikan 

naungan serta 

dukungan secara 

moral dan material 

kepada sekolah 

Menghimpun orang tua 

murid agar mengetahui 

kegiatan yang 

dilaksanakan, serta 

membantu kelancaran 

penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah 

Bertanggungjawab atas 

kelancaran administrasi 

sekolah agar berjalan 

dengan tertib dan lancar 

Bagian dari organisasi 

sekolah yang bertugas 

merancang pola dan 

susunan mata pelajaran 

yang harus ditempuh 

oleh peserta didik 

Bagian dari organisasi 

sekolah yang bertugas 

mengurus dan mengelola 

perpustakaan 

Bagian dari organisasi 

sekolah yang bertugas 

mengelola dan 

mengembangkan potensi 

siswa 

Bagian dari organisasi 

sekolah yang bertugas 

mengelola keuangan 

sekolah secara bijak 

Peserta Didik 

TKLB 

Guru Kelas 

Kepramukaan  Bimbingan Penyuluhan 

Koordinator satuan pendidikan 

Guru Mapel Wali Kelas 

Guru Mapel Wali Kelas 

Bagian dari organisasi sekolah yang bertugas 

melatih dan mengembangkan kemampuan 

serta ketrampilan siswa melalui 

kepramukaan. 

Bagian dari organisasi sekolah yang 

bertugas memberi pelayanan dan bantuan 

kepada siswa agar mampu mandiri dan 

berkembang secara optimal 

Mengkoordinir 

sekaligus 

mengasuh 

siswa balita 

yang 

mengalami 

keterbelaka-

ngan mental 

Mengkoordinir 

dan memantau 

kinerja guru-guru 

terkait mata 

pelajaran yang 

diampu oleh 

masing-masing 

guru 

Mengkoordinir 

dan memantau 

pendampingan 

guru wali kelas 

Memantau 

kondisi atau 

keadaan kelas, 

yang 

berhubungan 

dengan sarana-

prasarana, situasi 

kelas pada jam-

jam efektif, dan 

kelayakan kelas 

Menyampaikan 

ilmu pengetahuan 

kepada siswa 

serta mengadakan 

evaluasi terhadap 

tingkat 

pengetahuan 

siswa 

Mendidik dan 

mendampingi 

siswa  dengan 

cara memantau, 

membimbing dan 

memotivasi  

siswa dalam suatu 

kelas. 

Manusia yang harus dididik dan dibesarkan 

agar berkembang menjadi manusia yang 

beriman, bertaqwa, trampil, dan mandiri 

Membantu tugas-tugas 

kepala sekolah dalam 

menjalankan 

kepemimpinannya 
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5. Sarana dan Prasarana 

Sekolah Luar Biasa Pertiwi  memiliki sarana dan prasarana yang dapat 

medukung lancaranya proses belajar anak didik dan pengajar dengan satu lokasi 

gedung di bagi menjadi dua bagian  yaitu sebelah barat digunakan sebagai tempat 

untuk belajar anak tunagrahita kemudian sebelah timur tempat untuk anak 

tunarungu. Hal itu dibuat karena mengingat situasi serta kondisi/ kebutuhan anak 

yang membutuhkan suasana serta lingkungan yang aman, nyaman, sangat asri, 

dan banyak tumbuh pohon-pohon dihalaman sebagai tempat untuk bermain, 

berlindung serta tempat untuk mengadakan kegiatan sekolah seperti upacara yang 

dilaksanakan setiap hari senin/ jika ada keperluan yang lainnya, ada juga tempat 

untuk bermain anak dan tempat ini didesain supaya anak merasa betah, nyaman 

saat proses belajar mengajar dilakukan. Disamping itu SLB tunagrahita memiliki 

beberapa ruang yang lain diantaranya : ruang perpustakaan untuk belajar dan 

mencari informasi bagi anak yang membutuhkan, ruang ketrampilan didesain 

untuk keperluan anak dalam latihan menjahit, menganyam dan menyulam, ruang 

untuk menyimpan alat-alat kebutuhan anak tunagrahita (gudang), ruang guru serta 

kepala sekolah yang didesain supaya guru/pengajar betah untuk menempati 

ruangan tersebut selain itu ruang ini dibuat agar mudah dalam mengawasi/ 

mengontrol anak didik jika guru/ pengajar sedang tidak berada di ruang kelas/saat 

pergantian peajaran, ruang komputer ini didesain supaya staf operasional/operator 

komputer betah dan merasa nyaman karena didalamnya tersedia berbagai macam 

peralatan yang terdiri dari dua set komputer, satu buah kipas angin yang di 

letakkan di atas meja, serta satu buah almari untuk menyimpan komputer.  
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Kemudian disebelah utara ruang computer terdapat ruang tamu yang 

didesain supaya tamu merasa nyaman saat bertamu/ ada keperluan lain karena 

disebelah ruangan ini terdapat sebuah taman yang banyak ditumbuhi pohon ini 

dimaksud supaya pada waktu siang hari tetap terlihat sejuk dan dipandang asri dan 

juga indah karena tertata rapi.  

Di ruang guru terdapat sepuluh kursi dan meja yang digunakan sebagai 

tempat para pengajar untuk beristirahat setelah pergantian pelajaran, disana 

terdapat dua almari yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan 

kelengkapan peralatan anak tunagrahita dan satu almari untuk meyimpan hasil 

karya dan dokumen-dokumen penting lainnya, diatas diletakkan beberapa hasil 

prestasi (piala) yang mereka peroleh. Selain itu ada tempat untuk anak latihan bina 

diri misalnya kegiatan berwudlu yang diajarkan kepada anak didik agar dapat 

mengerti serta belajar agama dan ketentuannya. Hal ini dilakukan supaya anak 

dapat mengerti tentang ajaran agama dan dapat diterapkan dalam kehidupanya 

sehari-hari, selain itu kegiatan ini dilakukan agar anak dapat mengurus diri sendiri 

dan tidak bergantung sepenuhnya kepada orang lain (pengasuhnya). 

Prasarana/ mebeler yang ada antara lain : di ruang tamu terdapat kursi dan 

meja, diruang kantor terdapat papan statistik guru, papan absensi para pengajar, 

jam dinding, papan pengumuman, papan jadwal kegiatan murid, papan struktur 

organisasi SLB-C Pertiwi, papan sasaran pengelolaan siswa, papan data pengajar 

kursi, meja, lemari tempat menyimpan peralatan ketrampilan dan hasil karya 

sedangkan lemari yang satunya untuk tempat menyimpan dokumen penting, 

diatasnya ada beberapa piala/ vandel hasil prestasi anak didik.  
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Sedangkan di ruang kelas terdapat antara lain : lemari untuk menyimpan 

alat peraga murid, kursi dan meja untuk guru/ pengajar, didinding terdapat peta 

pulau/ propinsi, gambar beberapa pahlawan nasional, foto Presiden dan wakil 

Presiden, gambar manusia beserta organ dan bagiannya, lambang negara, kipas 

angin, jam dinding sedangkan diruang kelas terdapat sebuah papan tulis lengkap 

dengan alatnya dan sejumlah kursi sesuai jumlah murid dalam keadaan baik.  

Di ruang computer terdiri dua set computer yang masih layak 

dioperasionalkan, lemari untuk tempat menyimpan kebutuhan keperluan computer 

dan meja kursi untuk operator computer dan sebuah kipas angin yang di 

tempatkan diatas meja.  

Di ruang perpustakaan terdapat sarana dan prasarana antara lain : lemari, 

meja kursi dan buku yang disusun  diatas rak sedemikian rupa sehingga para 

murid dengan mudah untuk menggambilnya. Selain hal itu juga memudahkan 

para pengajar untuk menempuh jarak antara sekolah dan tempat tinggal mereka 

yang jauh dari sekolah dengan menggunakan prasarana sebagai berikut para 

pengajar/ guru yang tempat tinggalnya jauh dari Sekolahan mereka setiap hari 

pergi kesekolah menggunakan saranana sepeda motor dan para murid 

menggunakan sarana sepeda, selain itu ada yang di antar orang tuanya dengan 

menggunakan sepeda motor maupun kendaraan roda empat. Hal itu dimaksudkan 

agar orang tua dapat mengontrol serta mengawasi anaknya, dan bagi mereka yang 

tidak diantar orang tua telah di berikan prasarana sepeda supaya anak mandiri dan 

kepercayaan sepenuhnya telah diberikan kepada mereka supaya menuntut ilmu 

dengan mudah dan lancar tanpa bergantung sepenuhnya kepada orang yang 
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mengasuhnya (orang tua). Dan dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pihak 

sekolah dan orang tua telah bekerjasama dalam membina, mendidik dan melatih 

anak dalam meningkatkan kecerdasan serta memberikan kepercayaan kepada anak 

untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. Sekolah juga memiliki sarana dan 

prasarana yang dapat menunjang keberhasilan anak untuk belajar mendapatkan 

ilmu serta segala penunjang yang memadai dan dalam kedaan baik, maka anak 

akan merasa nyaman saat di sekolah. 

6. Data kelas 

Sekolah juga mempunyai kelengkapan data untuk anak didiknya yang 

dibuat sesederhana mungkin karena menyesuaikan situasi serta kondisi anak 

supaya mengerti dan mudah untuk di pahaminya. Data tersebut ditempelkan 

didinding, agar pengajar dan anak didik dengan mudah melihat serta dapat 

mengingatkan mereka tentang kegiatan rutin/ jadwal pelajaran dan absensi anak 

didiknya setiap hari.  

Ada beberapa data kelas yang ada di ruang kelas antar lain :  

Daftar pelajaran 

Daftar inventaris 

Jadwal piket harian untuk anak tunagrahita 

Dengan rincian sebagai berikut :  
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 DATA KELAS 1 SMP 

DAFTAR PELAJARAN 

Jam 

ke 

Waktu Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 

1 07.10-07.45 Upacara Bhs.Inggris Olahraga Ketram 

pilan 

Ketram 

pilan 

Ektra 

kuriku

ler 

2 07.45-08.20 IPA Bhs.Inggris Olahraga Ketram 

pilan 

Ketramp

ilan 

Ektra 

kuriku

ler 

3 08.20-08.55 IPA Seni Budaya Olahraga Ketram 

pilan 

Ketramp

ilan 

Ektra 

kuriku

ler 

4 09.10-09.45 Bhs. 

Indonesia 

Matematika Bhs. 

Jawa 

Ketramp

ilan 

Ketramp

ilan 

Ektra 

kuriku

ler 

5 09.45-10.20 Bhs. 

Indonesia 

Matematika Bhs. 

Jawa 

Ketramp

ilan 

Ketramp

ilan 

Ektra 

kuriku

ler 

6 10.20-10.55 Bhs. 

Indonesia 

IPS Bina Diri Ketramp

ilan 

Ketramp

ilan 

Ektra 

kuriku

ler 

7 11.05-11.40 PPKN IPS Agama Ketramp

ilan 

Ketramp

ilan 

Ektra 

kuriku

ler 

8 11.40-12.15 PPKN Bina Diri Agama Ketramp

ilan 

Ketramp

ilan 

Ektra 

kuriku

ler 

 

DAFTAR INVENTARIS 

No Nama Barang JML Keadaan 

1 Papan Tulis 1 Baik 

2 Meja dan kursi guru 1/1 Baik 

3 Meja dan kursi siswa 3/3 Baik 

4 Bendera merah putih 1 Baik 
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5 Bendera tutwuri 1 Baik 

6 Gambar presiden dan wakil 1/1 Baik 

7 Lambang negara 1 Baik 

8 Statistik kelas 1 Baik 

9 Absensi siswa 1 Baik 

10 Tata tertib siswa 1 Baik 

11 Kalender 1 Baik 

12 Penggaris 1 Baik 

13 Tempat sampah 1 Baik 

14 Sapu ijuk 1 Cukup 

 

JADWAL PIKET HARIAN 

SENIN SELASA RABU 

   

KAMIS JUM’AT SABTU 

   

 

DATA KELAS 2 dan 3 SMP 

DAFTAR PELAJARAN 

Jam 

ke 

Waktu Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 

1 07.10-07.45 Upacara Matematika Olahraga Ketram 

pilan 

Ketram 

pilan 

Ektra 

kuriku

ler 

2 07.45-08.20 IPA Matematika Olahraga Ketram 

pilan 

Ketramp

ilan 

Ektra 

kuriku
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ler 

3 08.20-08.55 IPA Kesenian Olahraga Ketram 

pilan 

Ketramp

ilan 

Ektra 

kuriku

ler 

4 09.10-09.45 PPKN Bhs.Inggris Agama Ketramp

ilan 

Ketramp

ilan 

Ektra 

kuriku

ler 

5 09.45-10.20 PPKN Bhs.Inggris Agama Ketramp

ilan 

Ketramp

ilan 

Ektra 

kuriku

ler 

6 10.20-10.55 Bhs. 

Indonesia 

IPS Bina Diri Ketramp

ilan 

Ketramp

ilan 

Ektra 

kuriku

ler 

7 11.05-11.40 Bhs. 

Indonesia 

IPS Bhs. 

Jawa 

Ketramp

ilan 

Ketramp

ilan 

Ektra 

kuriku

ler 

8 11.40-12.15 Bhs. 

Indonesia 

Bina Diri Bhs. 

Jawa 

Ketramp

ilan 

Ketramp

ilan 

Ektra 

kuriku

ler 

 

DAFTAR INVENTARIS 

No Nama Barang JML Keadaan 

1 Papan Tulis 1 Baik 

2 Meja dan kursi guru 1/1 Baik 

3 Meja dan kursi siswa 6/6 Baik 

4 Bendera merah putih 1 Baik 

5 Bendera tutwuri 1 Baik 

6 Gambar presiden dan wakil 1/1 Baik 

7 Lambang negara 1 Baik 

8 Statistik kelas 1 Baik 

9 Absensi siswa 1 Baik 
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10 Tata tertib siswa 1 Baik 

11 Kalender 1 Baik 

12 Penggaris 1 Baik 

13 Tempat sampah 1 Baik 

14 Sapu ijuk 1 Baik 

 

JADWAL PIKET HARIAN 

SENIN SELASA RABU 

   

KAMIS JUM’AT SABTU 

   

 

DATA KELAS 3 dan 4 SD 

DAFTAR PELAJARAN 

Jam 

ke 

Waktu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 

1 07.10-07.45 Upacara Bhs. 

Indonesia 

Olahraga IPS Kesenia

n 

Ektra 

kuriku

ler 

2 07.45-08.20 IPA Bhs. 

Indonesia 

Olahraga IPS Kesenia

n 

Ektra 

kuriku

ler 

3 08.20-08.55 IPA Bhs. 

Indonesia 

Olahraga IPS Ketramp

ilan 

Ektra 

kuriku

ler 

4 09.10-09.45 Matematik PPKN Kesenian Agama Ketramp

ilan 

Ektra 

kuriku

ler 
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5 09.45-10.20 Matematik PPKN Bhs. 

Indonesia 

Agama Ketramp

ilan 

Ektra 

kuriku

ler 

6 10.20-10.55 Matematik Bina Diri Bhs. 

Indonesia 

Agama Ketramp

ilan 

Ektra 

kuriku

ler 

7 11.05-11.40 Binadiri Bina Diri IPA Matemat

ika 

Ketramp

ilan 

Ektra 

kuriku

ler 

8 11.40-12.15 Binadiri Bhs. Jawa IPA Matemat

ika 

Ketramp

ilan 

Ektra 

kuriku

ler 

DAFTAR INVENTARIS 

No Nama Barang JML Keadaan 

1 Papan Tulis 1 Baik 

2 Meja dan kursi guru 1/1 Baik 

3 Meja dan kursi siswa 3/3 Baik 

4 Bendera merah putih 1 Baik 

5 Bendera tutwuri 1 Baik 

6 Gambar presiden dan wakil 1/1 Baik 

7 Lambang negara 1 Baik 

8 Statistik kelas 1 Baik 

9 Absensi siswa 1 Baik 

10 Tata tertib siswa 1 Baik 

11 Kalender 1 Baik 

12 Penggaris 1 Baik 

13 Tempat sampah 1 Baik 

14 Sapu ijuk 1 Baik 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 51 

JADWAL PIKET HARIAN 

SENIN SELASA RABU 

   

KAMIS JUM’AT SABTU 

   

 

DATA KELAS 5 dan 6 SD 

DAFTAR PELAJARAN 

Jam 

ke 

Waktu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 

1 07.10-07.45 Upacara Bhs. 

Indonesia 

Olahraga IPS Kesenia

n 

Ektra 

kurikuler 

2 07.45-08.20 IPA Bhs. 

Indonesia 

Olahraga IPS Kesenia

n 

Ektra 

kurikuler 

3 08.20-08.55 IPA Bhs. 

Indonesia 

Olahraga IPS Ketramp

ilan 

Ektra 

kurikuler 

4 09.10-09.45 Matematik PPKN Kesenian Agama Ketramp

ilan 

Ektra 

kurikuler 

5 09.45-10.20 Matematik PPKN Bhs. 

Indonesia 

Agama Ketramp

ilan 

Ektra 

kurikuler 

6 10.20-10.55 Matematik Bina Diri Bhs. 

Indonesia 

Agama Ketramp

ilan 

Ektra 

kurikuler 

7 11.05-11.40 Binadiri Bina Diri IPA Matem

atika 

Ketramp

ilan 

Ektra 

kurikuler 

8 11.40-12.15 Binadiri Bhs. Jawa IPA Matem

atika 

Ketramp

ilan 

Ektra 

kurikuler 
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DAFTAR INVENTARIS 

No Nama Barang JML Keadaan 

1 Papan Tulis 1 Baik 

2 Meja dan kursi guru 1/1 Baik 

3 Meja dan kursi siswa 5/5 Baik 

4 Bendera merah putih 1 Baik 

5 Bendera tutwuri 1 Baik 

6 Gambar presiden dan wakil 1/1 Baik 

7 Lambang negara 1 Baik 

8 Statistik kelas 1 Baik 

9 Absensi siswa 1 Baik 

10 Tata tertib siswa 1 Baik 

11 Kalender 1 Baik 

12 Penggaris 1 Baik 

13 Tempat sampah 1 Baik 

14 Sapu ijuk 1 Baik 

 

JADWAL PIKET HARIAN 

SENIN SELASA RABU 

   

KAMIS JUM’AT SABTU 

   

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 53 

7. Jumlah Anak Tunagrahita 

Sebagai anak berkebutuhan khusus anak tunagrahita sangat membutuhkan 

pendididikan untuk menunjang masa depannya, sehingga sekolah juga 

memberikan batasan-batasan dalam memasukkan anak berkebutuhan dengan cara 

membedakan tingkat ketunaan yang dimilikinya.  

Hal ini dikarenakan mengingat situasi serta kondisinya yang terbatas dan 

melalui daya pikir yang dimiliki anak tunagrahita. Sehingga dapat mengorganisasi 

segala kebutuhan, baik kebutuhan fisik, biologis maupun psikis dan sosialnya 

yang nantinya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai penyesuaian sosial 

secara adekuat. 

Maka Sekolah Luar Biasa Pertiwi juga membatasi jumlah anak didikan 

yang masuk dengan menyesuaikan lokasi gedung yang dimiliki, serta tingkat 

ketunaan yang dimilikinya. Dengan demikian maka Sekolah Luar Biasa  telah 

menerima sebanyak 54 anak tunagrahita. Hal itu dimaksud agar anak dapat belajar 

secara maksimal dan nyaman serta disesuikan juga dengan jumlah pengajar yang 

cukup terbatas. 

8. Waktu pelaksanaan belajar 

Anak terbelakang mental (tunagrahita) dalam pelaksanaan belajarnya 

masih membutuhkan waktu yang  lebih lama dibanding anak normal. Disamping 

itu anak terbelakang mental (tunagrahita) tidak mampu memanfaatkan informasi 

(isyarat) yang ada untuk menjawab soal-soal dan tidak memiliki strategi dalam 

menyelesaikan tugas itu. Fleksibilitas mental yang kurang pada anak tunagrahita 

mengakibatkan kesulitan dalam pengorganisasian bahan yang akan dipelajari. 
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Oleh karena itu sukar bagi anak tunagrahita untuk menangkap informasi yang 

lebih kompleks.  

Sehingga sekolah juga mempunyai waktu dalam melaksanakan kegiatan 

belajar untuk meningkatkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan 

melihat situasi serta kondisi pengajar dan anak didiknya dalam menempuh jarak 

dan waktu dari tempat tinggal mereka masing-masing menuju kesekolah/tempat 

mereka mendidik dan mengajarnya, dimana pengajar sangat menghargai waktu. 

Sebelum pelajaran dimulai mereka biasanya dilatih berdoa terlebih dahulu 

kemudian membaca pancasila, sumpah pemuda, dan memberi hormat kepada sang 

merah putih, setelah itu anak diberi materi pelajaran dengan cara mengulang dan 

sedikit menambahkan materi baru kedalam pelajaran tersebut, waktu untuk 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar dilakukan mulai pukul 07.10 sampai 

pukul 12.45, kegiatan ini diisi dengan berbagai materi pelajaran yang disesuaikan 

dengan jadwal pelajaran yang ada dimasing-masing kelas yang telah disebutkan 

diatas. Selain itu ada waktu untuk mereka beristirahat, hal ini dilakukan supaya 

anak tidak cepat bosan dan malas dalam mengikuti pelajaran yang dilaksanakan, 

waktu yang telah ditentukan untuk memberi kesempatan istirahat kepada anak ada 

dua kali kesempatan yaitu antara pukul 08.30 sampai pukul 09.40 istirahat 

pertama kemudian dilanjutkan dengan memberikan materi pelajaran berikutnya, 

setelah itu istirahat kedua dilaksanakan pada pukul 10.40 sampai 11.15 kemudian 

dilanjutkan lagi materi pelajaran berikutnya sampai pukul 12.45, setelah pelajaran 

dianggap cukup maka anak kembali kerumahnya masing-masing. Sebelumnya 

berdoa terlebih dahulu agar anak diajarkan selalu ingat kepada Tuhannya.   
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BAB III 

PERAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PERTIWI DALAM 

MENINGKATKAN KECERDASAN ANAK DIDIK UNTUK ANAK 

TUNAGRAHITA. 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Profil Informan 

Informan adalah orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang 

akan dihadapi dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan. Informan 

dalam penelitian ini adalah orang yang tahu dan dapat mmemberikan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan peneliti baik secara lisan maupun tertulis. Dalam penelitian 

ini penulis mengambil sampel penelitian sebanyak delapan informan yang terdiri 

dari lima guru didik dan tiga anak didik tunagrahita. Alasan dipilihnya delapan 

informan tersebut dianggap sudah dapat mewakili dan mencukupi kelengkapan 

data  penelitian bagi penulis. Maka dapat dijelaskan tentang profil anak 

tunagrahita yaitu : 

Profil Anak Tunagrahita 

NO Nama Tempat tanggal lahir Nama orang tua Alamat  

1 Putri .w. Ponorogo, 23-09-1994 Slamet  Jl. Anjani  

2 Davit. P. Ponorogo, 30-11-1993 Nurhadi  Jl. Handayani  

3 Yuliana  Ponorogo, 27-07-1990 Trisunarto  Jl. Wilis  

Sumber : Wawancara 

1.1. Putri Wahyuni ( usia 16 tahun ) 

Putri wahyuni atau sering disebut dengan nama putri merupakan anak ke 

empat dari empat bersaudara pasangan Bapak Slamet dan Ibu Emi, jika disekolah 
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Putri termasuk anak yang  cukup pandai dari teman-temannya yang lain. Putri 

tinggal bersama orang tuanya dari kecil hingga sekarang dia adalah seorang anak 

yang rajin dan gigih dalam membantu orang tuanya, kegiatan yang dilakukan 

setiap hari setelah pulang sekolah tak lupa ia kerjakan terlebih dahulu setelah itu 

dia baru membantu orang tuanya berdagang setelah pulang dari membantu orang 

tuanya, kadang- kadang Putri masih menyempatkan diri untuk belajar walaupun 

hanya sedikit dan sebentar tetapi dia tetap ada usaha dan ingin menjadi seperti 

teman- temenya yang lain, yang bisa menempuh pendidikan (sekolah) kejenjang 

yang lebih tinggi  

1.2. David Pratama (usia 17 tahun) 

David Pratama atau sering dikenal dengan sebutan David adalah anak 

pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Nurhadi dan ibu Titin, David 

disekolah termasuk anak yang cukup pandai dia sangat menyukai pelajaran 

berhitung namun dia juga suka menggoda teman-temannya saat pelajaran 

berlangsung tetapi dia tetap dapat mengikuti semua materi pelajaran yang di 

berikan, terkadang David juga malas belajar karena dia merasa kurang 

diperhatikan saat disekolah. David   mulai bersekolah di SLB-C Pertiwi sejak 

kelas dua, sebelumnya dia pernah bersekolah di SD Madrsah Ibtidaiyah. Sejak 

kecil hingga usia 10 tahun, David adalah anak yang penurut dan tidak 

menunjukkan tanda-tanda ketunaannya, sebelum masuk ke SLB-C itu, David 

masuk ke sekolah umum. Tetapi setelah beberapa tahun menginjak dewasa 

perkembangannya semakin menurun. Gejala itu dapat dilihat setelah beberapa 

guru pengajar David di sekolah umum memberikan laporan perkembangan 
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anaknya kepada orang tua David, bahwa ia harus dimasukkan ke sekolah khusus 

sehingga David dapat melanjutkan ataupun meneruskan tahap pendidiknnya 

dengan kemampuan yang dimilikinya. Apabila nantinya dibiarkan bertahan di 

sekolah umum maka dia akan tertinggal dengan teman-temannya. Maka dari itu, 

guru beserta orang tua David bersepakat untuk menyekolahkan David di sekolah 

SLB-C ini. David adalah anak yang rajin dan sangat menyukai permaninan catur. 

Dia ingin menjadi pemain catur profesional dengan alasan nanti dapat membantu 

orang tuanya. 

1.3. Yuliana (usia 20 tahun) 

Yuliana adalah anak dari pasangan bapak dan ibu Trisunarto. Dia sering 

dipanggil dengan sebutan Yuli atau Lia. Jika di sekolah Yuli sangat malas belajar 

karena dia adalah anak yang tidak suka memperdulikan lingkungannya, dia lebih 

suka bermain dari pada belajar, dan jika diberi tugas materi pelajaran dia lebih 

suka mencontek temannya dari pada mengerjakan sendiri. Sejak diketahui gejala 

yang dialami oleh Yuli, orang tuanya tidak diam begitu saja. Tetapi mereka 

mencari sekolah untuk masa depan Yuli setelah usianya cukup untuk bersekolah. 

Setelah usia menginjak enam tahun Yuli dimasukkan ke SLB-C Pertiwi, saat 

pertama masuk kesekolah dia tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. 

Dia cenderung tetap diam dan tidak menghiraukan orang di sekelilingnya. 

Sebenarnya ia anak yang rajin dan suka membantu orang tua, tetapi di sekolah dia 

cenderung pasif dan malas. Selain itu dukungan dari orang tuanya sangat kurang 

sehingga mengakibatkan anak cenderung pasif. 
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2. Temuan-temuan penting berkaitan dengan tunagrahita 

2.1. Terungkapnya Gejala Tunagrahita 

Secara garis besar tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk 

menyebut anak berkebutuhan khusus yang mempunyai kemampuan intelektual 

atau IQ di bawah rata-rata (rendah) yang ditandai oleh menurunnya kemampuan 

intelegensi dan ketidak cakapan dalam berinteraksi sosial sehingga menyebabkan 

anak kurang mampu untuk memahami atau membaca kalimat. Sehingga anak ini 

lebih dikenal dengan istilah keterbelakangan mental, karena keterbatasan 

kecerdasannya maka anak tunagrahita sukar untuk mengikuti program pendidikan 

di sekolah biasa secara klasikal. 

Biasanya gangguan perkembangan anak tunagrahita meliputi: penguasaan 

bahasa, mereka bukannya mengalalami kerusakan artikulasi, akan tetapi pusat 

pengolahan (pembendaharaan kata yang kurang berfungsi sebagaimana mestinya). 

Karena itu mereka membutuhkan kata-kata konkrit dan yang sering didengarnya. 

Selain itu perbedaan dan persamaan harus ditunjukan secara berulang-ulang, 

dengan latihan-latihan sederhana seperti mengajar konsep besar dan kecil, keras 

dan lemah, pertama, kedua, dan terakhir perlu menggunakan pendekatan yang 

konkrit. 

Oleh sebab itu sulit bagi mereka untuk mentransfer serta mengolah kata/ 

klimat kedalam system syaraf otak. Sehingga anak tunagrahita sangat sukar untuk 

melakukan interaksi dalam berkomunikasi. Selain itu, anak tunagrahita dapat 

memperlihatkan kesedihannya  tapi sukar untuk menggambarkan suasana terharu. 

Mereka bisa mengekspresikan kegembiraan tetapi sulit untuk mengungkapkan 
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kekaguman ataupun mengungkapkan emosinya dengan baik. Misalnya, salah satu 

anak tunagrahita sedang menangis, tetapi dia tidak dapat menunjukkan ekspresi 

seperti umumya orang yang sedang menangis. 

Apabila anak tunagrahita melakukan interaksi komunikasi secara timbal 

balik, mereka cenderung sangat sulit untuk menyampaikan kembali kepada lawan 

komunikasinya (bicara). Hal itu disebabkan adanya gangguan dalam system 

syaraf sensorik yang kemudian diteruskan ke otak. 

Sehingga dengan keterbatasan yang dialami anak tunagrahita itu, mereka 

cenderung sulit untuk bergaul dengan teman yang sebaya ataupun yang lebih tua 

dari usianya. Oleh sebab itu, mereka lebih memilih bergaul dengan anak yang 

usianya lebih muda dari umurnya atau yang dapat mengerti kekurangan mereka, 

sehingga mereka akan dengan mudah mendapatkan teman.Bagi orang tua yang 

dalam keadaan ekonominya mampu dan sering menjaga gengsi, mereka  memilih 

memberikan mainan serta memberikan guru pengajar khusus di rumahnya atau 

yang sering dikenal dengan sebutan Les Privat sehingga anak terkesan kurang 

tanggap terhadap lingkungan sekitar, oleh sebab itu anak jika sudah masuk ke 

sekolah khusus mereka cenderung tidak suka bergaul dengan teman-temannya 

karena kebiasaan yang dibawa dari rumah dan cara mendidiknya. Mereka 

cenderung ingin selalu diperhatikan terus-menerus oleh guru pengajar atau orang-

orang yang berada di dekatnya. Hal itu sebenarnya salah karena dari segi 

perkembangan anak kurang mampu tanggap terhadap lingkungan selain itu anak 

akan selalu bergantung kepada orang lain sehingga apa yang ingin orang tua capai 

tidak akan segera terwujud. 
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Jadi dengan keadaan seperti itu anak sulit mengalami perubahan yang 

seperti diinginkan, selain itu orang tua biasanya sering menghindari hal yang 

orang lain ingin ketahui dari anaknya sehingga orang tua cenderung 

memperlakukan mereka berbeda dari anak-anak seusianya. 

Memang ada hal positif yang dapat diambil dari perlakuan orang tua 

seperti itu yaitu orang tua dapat mengawasi, mengetahui dan mengontrol 

perkembangan anaknya. Sehingga rasa bersalah maupun rasa khawatir terhadap 

anak dapat di atasi (diminimalisir). Dengan cara yang  demikian maka anak dapat 

berkembang sesuai bakat yang dimilikinya serta orang tua dapat mendukung dan 

memberikan hal-hal positif yang harus dilakukan anaknya dan juga dapat 

menekan hal-hal negative yang akan dilakukan oleh anaknya. 

Perilaku orang lain yang kurang wajar terhadap anak tunagrahita, atau 

lemahnya kosistensi anak tunagrahita terhadap tujuan, menjadi salah satu 

penyebab anak tunagrahita mudah dipengaruhi (sugest teble) untuk berbuat hah-

hal yang jelek. Demikian juga rendahnya tingkat kematangan emosi dan 

kesukaran anak tunagrahita untuk memahami aturan atau norma yang ada 

dilingkungannya, merupakan unsur-unsur yang dapat menyuburkan tumbuhnya 

penyimpangan perilaku bagi anak tunagrahita. 

Maka sebagai orang tua harus selalu dan tanpa pernah bosan 

memperhatikan anaknya dan memberi bimbingan serta arahan yang sesuai dengan 

kemampuan anak, hal itu setidaknya dapat menjadikan anak lebih baik. 

Seperti yang dijelaskan oleh salah satu guru pengajar sebagai berikut : 

“Anak tunagrahita merupakan anak yang mengalami keterbatasan 

dalam cara berfikir maupun interaksi komunikasi dengan batasan 
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kata yang selalu diulang dan tidak tepat, hal itu dikarenakan ada 

faktor yang mempengruhi gejala ketunaan seperti yang dialami 

anak didik kami. Jadi peran sebagai pengajar anak berkebutuhan 

khusus harus memiliki kesiapan akademik, materi, dan mental 

kejiwaan yang cukup dan harus berjalan beriringan karena 

semuanya itu tidak bisa di lepaskan dari peran sebagai guru untuk 

anak berkebutuhan khusus, mereka harus memiliki perasaan yang 

sangat sabar, penuh kasih sayang, disiplin, dan memiliki etika baik 

yang dapat ditiru oleh anak didiknya” (sumber : wawancara). 

      

Sedangkan pihak dari keluarga anak tunagrahita mulai mengetahui gejala 

ketunaan pada anaknya setelah mereka memeriksakan ke dokter, membawanya 

ketempat terapi dan ada juga  yang melihat dari sikap, periaku, dan kebiasaan 

anaknya yang menunjukkan keganjilan dan tidak seperti anak normal seusianya, 

gejala yang di tunjukkan antara lain: anak sering mengucap dengan perulangan 

kata atau kalimat, mudah menangis (cengeng), dan sulit jika di ajak berinterksi 

secara sosial. 

Seperti yang diungkapkan oleh ibu titin sebagai berikut : 

“Anak saya davit itu dulu juga sempat saya sekolahkan di sekolah 

umum seperti teman-teman seumurannya, setelah menginjak kelas 

empat SD David kata gurunya tidak dapat mengikuti pelajaran 

yang disampaikan di kelas dan sering tertinggal jika di ajar 

maupun di beri tugas dari sekolah, maka gurunya datang kerumah 

dan memberikan laporan kepada kami sekeluarga kalau David 

harus di masukkan ke sekolah khusus dan sesuai dengan 

kemampuannya, hal itu baik karena dengan mempertimbangkan 

masa depan David kelak ke jenjang yang lebih baik dari 

sebelumnya” (sumber : hasil wawancara).  

 

Berbeda hal dengan yang di ungkapan oleh ibu Emi : 

 

“Putri itu dulu sebelum saya sekolahkan ke SDLB pertiwi sempat 

saya sekolahkan di sekolah umum seperti teman-temanya, tetapi 

setelah menginjak kelas empat SD, Putri sering tidak masuk dan 

jika di suruh masuk sekolah dia pasti menangis dan marah, 

ternyata setelah salah satu guru pengajar datang kerumah dan 

memberikan keterangan kepada kami maka kami akirnya mengerti 

dengan keadaan anak kami Putri” (sumber : hasil wawancara).  
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Lain halnya dengan bapak trisunarto : 

 

“ Yuliana itu dulu kata ibunya mengalami ketunaan seperti ini 

dirasakan sejak dalam kandungan, karena pada waktu hamil 

ibunya mendapatkan masalah yang cukup berat sehingga 

mempengaruhi kehamilannya, selain itu ada keturunan dari 

keluarganya, setelah dapat berbicara yuli cenderung pendiam dan 

tidak memperhatikan jika diajak berbicara maupun disuruh 

mengerjakan tugasnya(cuek)” (sumber : hasil wawancara). 

 

Matrik 1 

Temuan mengenai terungkapnya gejala tunagrahita 

Nama  Perilaku yang ditunjukkan 

Davit p. Kurang tanggap terhadap pelajaran, mudah menangis 

(cengeng) 

Putri w.  Suka membolos sekolah dan tidak suka menerima pelajaran 

jika diajar 

Yuliana  Kurang peduli terhadap lingkungan (cuek) dan cepat bosan 

Sumber : wawancara 

2.2. Tindakan setelah mengetahui ketidakwajaran anak tunagrahita 

Begitu berharganya anak bagi suatu keluarga maka bila orang tua maupun 

keluarga menemukan ketidak wajaran pada anak, mereka semaksimal mungkin 

akan segera mecari penyebabnya sehingga dapat di upayakan kesembuhannya. 

Yang mulai membawa anak mereka ketempat terapi hingga memasukkanya ke 

sekolah umum dengan usaha yang begitu keras orang tua ingin anaknya segera 

sembuh walau tidak sepenuhnya “normal “ seperti teman-teman seumurannya. 

Seperti yang di ungkapkan oleh ibu Titin : 

“David itu dulu pernah saya bawa ke dokter, puskesmas, hingga ke 

pengobatan alternatif, tetapi tidak kunjung membaik dan juga 

tidak ada perubahan, yang akhirnya saya bawa lagi ke puskesmas  

disana kami deberi obat hanya untuk penahan sakit David 

sementara, setelah obat yang di berikan habis tetap saja tidak 
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mengalami perubahan, dan setelah usianya cukup untuk 

bersekolah David saya masukan ke sekolah sekarang ini” (sumber:  

wawancara). 

 

Berbeda dengan yang di ungkapkan oleh bapak Trisunarto : 

 

“Dulu setelah saya mengetahui kalau Yuli seperti itu saya sering 

ikut dalam program yang diadakan di Ponorogo yang membahas 

mengenai anak berkebutuhan khusus, selain itu juga ada cara-cara 

dalam menangani anak seperti Yuli, saya juga ikut program di luar 

kota yang menangani masalah  anak bekebutuhan khusus, 

kemudian setelah saya tahu Yuli saya masukkan kesekolah ini 

“(sumber : hasil wawancara). 

Lain halnya dengan ungkapan Ibu Emi, beliau memberi keterangan sebagai 

berikut: 

“Setelah saya mengetahui bahwa Putri tidak seperti teman-

temannya dan sering menangis serta membolos sekolah, saya 

sempat memasukkan dia ke sekolah umum dan kemudian ke SLB 

mungkin dia lebih nyaman dan betah di sekolah ini karena sampai 

searang dia sudah tida mengeluh seperti waktu di sekolah yang 

lama, yang katanya pelajaranny sangat sulit.” (Sumber: Hasil 

Wawancara) 

 

Maka dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa upaya orang tua untuk 

menyembuhkan anaknya sangatlah bermacam-macam mulai dari membawa anak 

kedokter, pengobatan alternatif, mencarikan tempat dan akhirnya mendapatkan 

tempat yang cocok untuk perkembangan serta pertumbuhan anaknya. 

Matrik 2 

Tindakan Setelah Mengetahui Ketidakwajaran Anak Tunagrahita 

Nama Tindakan yang diberikan 

David P.  Melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis 

 Membawa ke klinik hingga ke pengbatan aternatif 

 Memasukkan ke sekolah khusus 

Putri W.  Menyekolahkan ke sekolah umum 

 Memasukkan ke sekolah khusus 

Yuliana  Memasukkan ke sekolah khusus 

Sumber: Hasil Wawancara 
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2.3. Cara-cara memperoleh informasi tentang anak tunagrahita 

Secara garis besar istilah tunagrahita bagi orang awam adalah suatu hal 

yang sangat sulit untuk dimengerti mereka biasa menyebut anak tunagrahita 

dengan sebutan anak terbelakang mental atau anak idiot, sebenarnya istilah yang 

mereka katakan itu tidak sepenuhnya benar.  

Karena mereka masih bisa dan dapat untuk dididik seperti anak normal 

dengan hal-hal yang sederhana serta dapat diajak untuk membantu orang tua atau 

orang yang membutuhkan tenaganya (dalam hal tertentu) oleh sebab itu mereka 

salah jika menyebutnya dengan istilah yang sudah umum diucapkan oleh orang 

karena istilah tunagrahita hanya dikhususkan pada anak yang mengalami ketunaan 

IQ di bawah rata-rata orang normal pada umumnya. 

Maka sebagai orang tua jika mendapati anak dengan keterbatasan yang 

tidak seperti anak pada umumnya mereka melakukan dan berusaha mencari 

informasi mengenai gejala ketunaan yang dialami anaknya, sehingga mereka akan 

lebih tahu tentang kondisi anaknya sebelum mereka memasukkan anak kesekolah 

seperti teman-temannya, tetapi mereka akan mengerti sekolah mana yang cocok 

untuk perkembangan serta pertumbuhan anaknya. Langkah tersebut setidaknya 

dapat mengurangi beban perasaan (dapat meminimalisir keadaan) orang tua 

sehingga mereka mengetahui langkah apa yang harus diambil untuk menyikapi 

anak dengan keterbatasan dan kemampuan yang dimilikinya. Seperti yang 

diungkapkan orang tua anak tunagrahita sebagai berikut : 

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Titin, sebagai berikut: 

“Saya mendapatkan informasi tentang anak tunagrahita dengan 

cara membawa anak saya ke dokter spesialis serta dari orang lain 
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yang anaknya juga mengalami kondisi yang sama seperti 

David”(Sumber: wawancara). 

 

Dari penjelasan Bapak Trisunarto: 

“Saya mendapatkan informasi mengenai anak tunagrahita seperti 

yang dialami Yuli dengan mengikuti kegiatan yang 

diselenggarakan oleh lembaga kemasyarakatan dan saya juga 

mencari informasi hingga ke luar kota agar mendapatkan 

pengalaman dan informasi yang lebih jelas.” (Sumber: 

wawancara) 

 

Lain halnya dengan penjelasan dari Ibu Emi. Beliau memberi keterangan 

sebagai berikut: 

“Saya tidak mencari informasi keman-mana mbak. Saya hanya 

mengandalkan informasi  dari sekolah dan bertukar pengalaman 

dengan teman yang mempunyai anak seperti anak saya itu saja, 

karena saya tidak sempat jika harus mengurusi anak saja karena 

hl itu juga memerlukan biaya yang sedikit, karena pekerjaan saya 

sebagai penjual tidak cukupapabila harus mengurusi ha-hal 

seperti itu, lebih baik kami berdagang supaya nantinya kami bisa 

makan dan hidup berkecukupan .” (Sumber: wawancara) 

 

Matrik 3 

Cara Memperoleh Informasi Tentang Anak Tunagrahita 

Nama Cara Memperoleh Informasi 

David P.  Membawa anak ke dokter spesalis 

 Bertanya kepada teman 

Putri W.  Dari sekolah  

 Dari teman 

Yuliana  Mengikuti kegiatan 

 Mencari informasi keluar kota 

Sumber: Hasil Wawancara 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 66 

2.4. Reaksi anak tunagrahita ketika masuk SLB  

Anak masih membutuhkan kasih sayang yang cukup untuk menuju masa 

depannya yang masih panjang Karena itu anak juga masih memerlukan 

pendidikan yang harus didapatnya sejak usia dini. Bagi sebagian anak tunagrahita 

ada hal-hal baru yang membingungkan, sebab hidup mereka adalah suatu rutinitas 

dan menuntut kepastian yang tidak dapat ditukar dengan apa-apa karena 

kebahagiaan mereka adalah kebahagian kita juga, sebaliknya penderitaan mereka 

adalah penderitaan kita juga sebagai orang yang mempunyai rasa saling mengasihi 

dan menyayangi sesama makhluk ciptaan tuhan, maka jika ada diantara kita yang 

kurang sempurna maka kita wajib menolong/ membantunya.  

Sehingga penderitaan mereka sedikit berkurang dan kita akan 

mendapatkan juga dari keceriaan mereka masing-masing. Maka saat anak pertama 

dimasukkan kedalam dunianya yang baru maka mereka akan membuat reaksi 

masing-masing dan tidak sama karena dengan melihat serta menyesuaikan kondisi 

anak dan situasi sekolah yang baru, seperti yang telah diungkapkan oleh orang tua 

anak tunagrahita sebagai berikut :  

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Trisunarto: 

“Dulu, ketika pertama kali Yuli masuk ke SLB tunagrahita, dia 

tidak menunjukkan reaksi seperti teman-teman yang lainnya, 

namun hanya menunjukkan reaksi yang sama seperti waktu di 

rumah, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketidak sukaannya 

pada waktu sekolah, dia tetap diam cuek dan tidak perduli dengan 

lingkungannya”(Sumber : Wawancara). 

Lain halnya dengan ibu Titin : 

“Ketika pertama masuk ke sekolah itu David tidak menunjukan 

tanda-tanda ketidak sukaannya terhadap sekolah. Dia tetap seperti 

sebelum masuk sekolah Pertiwi.David adalah anak yang mudah 

bergaul dan suka bercanda dengan temannya, walaupun itu teman 
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yang baru. Dia tetap berusaha memperlakukan teman yang baru 

seperti layakanya teman yang sudah lama ia kenal.” (Sumber: 

Wawancara). 

 

Ungkapan ibu Emi: 

“Waktu masuk ke sekolah, Putri tidak menunjukkan tanda-tanda 

seperti temannya yang lain, yang suka menangis, diam, bengong. 

Tetapi ia lebih menunjukkan sikap seperti layaknya ketika masih di 

sekolah umum. Dia merasa lebih nyaman,betah dan mudah untuk 

mengikuti pelajaran dari pada wktu disekolah dulu,disini dia lebih 

sering bercanda dengan temannya .” (Sumber: Wawancara). 

Matrik 4 

Reaksi anak tunagrahita ketika masuk SLB tunagahita 

Nama Reaksi yang ditunjukan 

Yuliana Seperti ketika di rumah, tetap tidak peduli dengan 

lingkungannya (cuek) 

David P. Seperti ketika masih di sekolah umum 

Putri W. Seperti ketika masih di sekolah umum 

Sumber: Hasil Wawancara 

2.5. Perubahan yang dialami secara signifikan 

Segala perubahan pasti akan terjadi pada setiap manusia. Dengan 

melakukan usaha, ketelatenan, keuletan, serta kesabaran yang cukup tinggi dalam 

setiap langkah dan tindakan. Yang pada akhirnya waktu dapat menunjukkan 

perubahan tersebut. Begitu juga perubahan yang dialami oleh anak-anak 

tunagrahita mereka akan mengalami perubahan itu seiring berjalannya waktu dan 

niat anak beserta orang tua yang mendukung. 

Perubahan-perubahan itu,terlihat pada anak tunagrahita yang tidak lepas 

dari peran orang tua serta sekolah khusus melalui guru pendidiknya dalam 
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memberikan motivasi dan instruksi positif dalam hal interaksi sosial serta perilaku 

atau dalam berimajinasi. Sehingga sikap-sikap yang dapat  menghambat akan 

diminimalisir serta akan  menimbulkan kemampuan-kemampuan/ bakat anak yang 

terpendam. 

Untuk melakukan perubahan terhadap anak tunagrahita sangat 

membutuhkan waktu yang cukup lama. Bukan hanya dalam hitungan hari, bulan 

tetapi ada juga yang hingga bertahun-tahun untuk melakukan perubahan kepada 

anak didiknya serta mengajar anak tunagrahita tentang suatu hal yang harus dia 

kuasai sebelum anak benar-benar akan dilepaskan kembali kemasyarakat dan jika 

nanti setelah keluar dari sekolah anak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta 

dapat menunjang masa depannya kelak. Seperti yang diungkapkan salah satu 

pengajar yaitu : 

“Kalau mengajar anak tunagrahita itu tidak cukup sehari atau dua 

hari saja, Mbak… yang berbulan-bulan saja belum tentu bisa 

apalagi ada yang sampai bertahun-tahun, mereka belum bisa 

menguasa kalimat dan kata..” (Sumber: wawancara) 

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa anak tunagrahita sangat 

membutuhkan waktu yang cukup lama mereka tidak cukup hanya memerlukan 

waktu sehari dua hari, berbulan-bulan saja bahkan ada yang sampai bertahun-

tahun baru dapat dikatakan mencapai taraf “normal” itu semua tidak lepas dari 

bantuan serta kerjasama orang tua dengan pihak sekolah dan pengajar. 

Matrik 5 

Perubahan yang dialami secara signifikan 

Nama Perubahan yang dialami 

David P. Berkurang dalam sikap melamun dan suka bertanya 

Putri W. Lebih rajin memperhatikan ketika sedang mengikuti 
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pelajaran dan tidak sungkan untuk bertanya 

Yuliana Mau memperhatikan ketika mengikuti pelajaran dan 

kadang juga mau belajar di rumah 

Sumber: Hasil Wawancara 

3. Profil Pengajar Tungrahita 

Penelitian ini mengambil lima orang pengajar sebagai informan yang 

dianggap  cukup melengkapi data penelitian dengan melakukan wawancara 

mendalam, yaitu: 

3.1. Ibu Siti Masnu’ah 

Ibu Siti Masnu’ah atau lebih sering dikenal dengan sebutan ibu Nu’ah 

merupakan informan pertama yang diwawancarai oleh peneliti setelah melakukan 

wawancar terhadap anak didik tunagrahita. Ibu Nu’ah saat ini berusia  52 tahun, 

beliau adalah wakil kepala sekolah SLB-C Pertiwi. Pendidikan terakhir yang 

ditempuhnya adalah S1 Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan berprofesi sebagai guru 

pengajar sekaligus menjabat sebagai staff kepengurusan bidang kurikulum di 

SLB-C. 

3.2. Ibu Zahrotul Walidah 

Ibu Zahrotul walidah atau sering dipanggil dengan sebutan ibu Ida, adalh 

informan kedua yang diwawancarai peneliti. Saat ini beliau berusia 46 tahun. 

Beliau berprofesi sebagai guru pengajar sekaligus merangkap sebagai staff 

kepengurusan bidang administrasi SLB-C. Pendidikan terakhir yang ditempuhnya 

adalah S1 Pendidikan Luar Biasa (PLB). 
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3.3. Ibu Yamiati 

Ibu Yamiati atau sering disebut dengan panggilan ibu Yamti merupakan 

informan ketiga yang diwawancarai peneliti. Saat ini beliau berusia 47 tahun. 

Beliau berprofesi sebagai guru pengajar di kelas 2 SDLB Pertiwi yang telah 

bergabung mulai tahun 2004, marangkap sebagai staff kepengurusan bidang 

ketenagaan. Pendidikan terakhir yang beliau tempuh adalah S1 Pendidikan Luar 

Biasa (PLB). 

3.4. Ibu Suswati 

Ibu Suswati merupakan informan keempat yang diwawancarai oleh 

peneliti. Beliau sering dipanggil dengan sebutan Ibu Sus, adalah seorang pengajar 

dikelas lima dan enam SDLB, sekaligus merangkap sebagai staff dbidang 

kesiswaan. Saat ini beliau berusia 45 tahun. Latar belakang pendidikan terakhir 

yang  telah ditempuh beliau adalah S1 pendidikan Luar Biasa (PLB). 

3.5. Ibu Idawati 

Ibu Idawati merupakan informan kelima (terakhir) yang diwawancarai 

oleh peneliti. Beliau sering disebut dengan panggilan ibu Wati. Saat ini usia beliau 

adalah 39 tahun. Latar belakang pendidikan beliau adalah S1 Bahasa Indonesia. 

Profesinya adalah sebagai guru pengajar di SLB-C Pertiwi, merangkap sebagai 

staff pengurusan yang tugasnya membantu ibu Sus dalam bidang kesiswaan.. 

 4. Profil Orang Tua 

4.1. Bapak Slamet adalah orang tua dari Putri, beliau juga sebagai salah 

satu informan yang ikut melengkapi data peneliti. Beliau bekerja sebagai tukang 

becak dan istrinya ibu Emi adalah sebagai pedagang minuman disebuah tempat di 

pusat keramaian yang ada di kota ponorogo, untuk mencukupi hidup kelurganya 
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setiap hari, beliau harus berdagang supaya keluarganya tetap dapat makan dan 

dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sebenarnya kelurga berharap agar 

Putri jika sudah dewasa menjadi anak yang dapat membantu orang tuanya untuk 

memenuhi kebutuhan hidup kelurga.  

4.2. Bapak Nurhadi juga merupakan informan yang membantu untuk 

melengkapi data hasil penelitian. Beliau adalah bapak dari David, beliau bersama 

istrinya membuka usaha kecil-kecilan yaitu sebuah toko yang menjual bebagai 

kebutuhan pokok, hal itu dilakukannya semata-mata untuk memenuhi ekonomi 

keluarga serta sebagai penopang hidup keluargannya pak Nurhadi ini termasuk 

keluarga yang berkecukupan dengan dua anak yang masih membutuhkan biaya 

untuk menuju masa depan mereka oleh sebab itu beliau bersama istrinya 

membuka usaha kecil-kecilan.  

4.3. Bapak Trisunarto merupakan informan dari orang tua anak 

tunagrahita. Beliau adalah bapak tiri dari Yuli, beliau bekerja sebagai penyablon 

untuk menopang perekonomian kelurganya, setiap hari beliau menerima pesanan 

yang cukup banyak.  

B. Analisis Sekolah Luar Biasa (SLB) Dalam Mencerdaskan Anak 

Tunagrahita 

B.1. Peran Sekolah Luar Biasa (SLB) Dalam Mencerdaskan Anak 

Tunagrahita 

Setiap masyarakat memiliki pandangan hidup yang ingin diaktulisasikan 

dalam kehidupannya. Dengan demikian mereka juga dituntut memiliki 

kepribadian yang sesuai dengan pandangan hidup tersebut. Pendidikan adalah 

proses mengajar dan belajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang 
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diharapkan oleh masyarakat. Sesuai fungsinya kecerdasan bagi manusia 

merupakan pelengkap kehidupan yang paling sempurna sebab kecerdasan adalah 

satu-satunya pembenar yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk 

lain yang ada dimuka bumi ini. 

Teori kecerdasan berasumsi bahwa kecerdasan bukanlah suatu unsur yang 

beraspek tunggal, melainkan terdiri berbagai unsur atau kemampuan yang bersifat 

khusus (general ability dan special ability). Kemampuan umum yang dimaksud 

adalah rangkuman dari berbagai kemampuan pada bidang tertentu, sedangkan 

kemampuan khusus adalah kemampuan yang dimiliki pada bidang-bidang 

tertentu, seperti kemampuan berhitung, bahasa, pengamatan ruang, dan lain-lain. 

Pada dasarnya anak yang memiliki kemampuan kecerdasan dibawah rata-rata 

normal dianggap wajar terjadi, akibat dari suatu proses tertentu, namun tidak 

demikian halnya menurut persepsi anak yang mempunyai kecerdasan sangat 

rendah. MA adalah perkembangan kecerdasan yang berkenaan performance rata-

rata yang diperlihatkan anak pada umur yang sama. Untuk menentukan MA 

seseorang adalah dengan pengukuran psikologis khusunya tes inteligensi. 

misalnya: jika seorang anak berumur 8 tahun maka performance yang 

diperlihatkan oleh anak adalah sama dengan anak umur 8 tahun, ini berarti CA 

dan MA anak adalah sesuai. Contoh lain adalah jika seorang anak berusia (CA) 10 

tahun dan skor tes inteligensinya sama dengan 10 tahun maka MA anak tersebut 

adalah 10 tahun. CA=MA, tetapi jika skor kecerdasan anak tersebut sama dengan 

anak usia 8 tahun maka kecerdasan anak ini terlambat 2 tahun. 
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Mental retardation is a permanent condition unlike many other diseases. It 

is a highly prevalent and highly disabling condition. 

Hal ini dikarenakan kecerdasan sebagai salah satu aspek psikologis 

mempunyai kontribusi cukup besar dalam mekanisasi fungsi kognisi terhadap 

stimulasi verbal maupun nonverbal terutama yang memiliki unsur kebahasaan. 

Namun tidak demikian halnya bagi anak tunagrahita apa yang dilakukan oleh anak 

normal  sulit diikuti oleh anak tunagrahita, seringkali stimulasi verbal maupun non 

verbal dari lingkungannya gagal ditransfer dengan baik oleh anak tunagrahita. 

Bahkan hal-hal yang tampaknya sederhana terkadang tidak mampu direncanakan 

dengan baik, akibatnya peristiwa kebahasaan yang lazim terjadi di sekitarnya 

menimbulkan keanehan bagi dirinya. Hal-hal yang dianggap wajar oleh orang 

normal, barang kali dianggap sesuatu yang sangat aneh oleh anak tunagrahita. 

Semua itu terjadi karena keterbatasan fungsi kognitif anak tunagrahita. 

Fungsi kognitif adalah kemampuan seseorang uintuk mengenal atau 

memperoleh pengalaman. Menurut Mussen. Conger, dan Raggar (1974), kognitif 

dalam prosesnya melalui beberapa tahapan: (1) persepsi (2) ingatan (3) 

pengembangan ide (4) penilaian dan (5) penalaran (Cruickshak, 1980). Pada anak 

tunagrahita ganguan fungsi kognitif terjadi pada kelemahan salah satu atau lebih 

dalam proses tersebut (diantara proses persepsi, ingatan, pengembangan ide, 

penilaian, dan penalaran). Oleh sebab itu meskipun usia kalender anak tunagrahita 

sama dengan anak normal, namun prestasi yang diraih berbeda dengan anak 

normal. 
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Keterbelakangan mental (AAMD = American Asosiasion of mental 

Deficiency) pada anak tungrahita menunjukkan fungsi intelek dibawah rata-rata 

secara jelas dengan disertai ketidak mampuan dalam penyesuaian perilaku dan 

terjadi pada masa perkembangan (kauffan dan hallahan 1986). Dikatakan bahwa 

bila anak mengalami keterbatasan kecerdasan (IQ) dua kali standar deviasi 

barulah termasuk tunagrahita. Contoh anak normal mempunyai IQ 100, maka 

anak tunagrahita mempunyai IQ 70. misalnya: jika seorang anak berumur 8 tahun 

maka performance yang diperlihatkan oleh anak adalah sama dengan anak umur 8 

tahun, ini berarti CA dan MA anak adalah sesuai. Contoh lain adalah jika seorang 

anak berusia (CA) 10 tahun dan skor tes inteligensinya sama dengan 10 tahun 

maka MA anak tersebut adalah 10 tahun. CA=MA, tetapi jika skor kecerdasan 

anak tersebut sama dengan anak usia 8 tahun maka kecerdasan anak ini terlambat 

2 tahun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut ini. 
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Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa anak normal apabila CA dan MA-

nya sama atau hampir sama. Sedangkan dibawah normal ialah apabila MA-nya 

kurang atau dibawah CA dan seorang anak yang memiliki MA diatas CA 

dikatakan superior. Dengan menggunakan MA dengan CA kita dapat menentukan 

skor IQ seseorang caranya yaitu dengan membagi MA dengan CA dikalikan 100 

(IQ = MA/ CA x 100). Penyesuaian perilaku seseorang dikatakan tunagrahita 

bukanlah hanya dilihat dari IQnya akan tetapi perlu dilihat sampai sejauh mana 

anak ini dapat menyesuaikan maka tidaklah lengkap apabila ia dipandang sebagai 

anak tunagrahita. Mereka adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan 

pada tingkat kecerdasan di bidang interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku 

sehingga mereka sangat membutuhkan pihak lain untuk meminimalisir 

kekurangan yang dimilikinya.Adapun tiga pihak penting yang terlibat untuk 

meningkatkan kecerdasan anak tunagrahita yaitu sekolah khusus adalah suatu 

lembaga yang dipersiapkan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan anak serta 

menunjang masa depan yang lebih baik demi mendapatkan pendidikan yang 

sesuai dengan cita-cita serta kemampuan mereka, sebagai suatu lembaga yang 

menaungi anak berkebutuhan khusus maka sekolah juga berperan dalam 

memberikan tindakan melalui pendidikan dan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan yaitu mencerdasakan anak tunagrahita melalui berbagai latihan-latihan 

dan tindakan yang diberikan oleh pengajar di sekolah, selain itu ada pihak yang 

terlibat untuk meningkatkan kecerdasan anak tunagrahita yaitu orang tua, orang 

tua adalah orang yang paling penting dalam mempengaruhi kecerdasan pada anak. 

Sehingga peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mencerdaskan anaknya melalui 
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suatu tindakan, tindakan itu diberikan agar tujuan dan harapan yang ingin dicapai 

dapat terwujud yaitu meningkatkan kecerdasan pada anak yang mempunyai 

kebutuhan secara khusus. 

Dan pihak ketiga yang terlibat untuk meningkatkan kecerdasan anak 

tunagrahita yaitu masyarakat, disini peran masyarakat sangat dibutuhkan karena 

anak tunagrahita adalah anak dengan kemampuan dibawah normal. Sehingga 

masyarakat dibutuhkan dalam meningkatkan kecerdasan anak tunagrahita melalui 

suatu pemberian tindakan dalam mencapai tujuan serta menciptakan masyarakat 

yang mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. 

Dengan bekal mental kecerdasan  yang memadai, dinamika hidup menjadi 

lebih indah dan harmonis, sebab melalui kecerdasan mental manusia dapat 

merencanakan atau memikirkan hal-hal yang bermanfaat dan menyenangkan, baik 

untuk diri sendiri maupun orang lain. 

Dan sebagai anak berkebutuhan khusus, anak tunagrahita juga 

memerlukan pendidikan yang dapat memberikan bekal untuk mununjang masa 

depannya kelak serta dapat memperoleh kemampuan secara konsisten dan 

berkelanjutan agar perkembanganya mengalami perubahan secara positif, maka 

bagi orang yang perduli terhadap pendidikan tentunya masih kurang, jika anak 

hanya diberi batasan atau wawasan di sekolah saja. 

Karena Sekolah adalah lembaga sosial yang turut menyumbang dalam 

proses sosialisasi individu agar menjadi anggota masyarakat seperti yang 

diharapkan dan sekolah selalu saling berhubungan dengan masyarakat khusus 

hanya berpartisipasi dalam membina dan mendidik, serta meminimalisir 
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kekurangan anak berkebutuhan khusus, sehingga untuk mendukung peran tersebut 

diperlukan bentuk pendidikan yang memiliki perbedaan dengan sekolah umum. 

Perbedaan tersebut terletak pada latar belakang pendidikan atau 

penguasaan materi belajar, program kegiatan, metode belajar, serta terapi yang 

dilakukan pada  anak tunagrahita. 

Dalam menjalankan roda pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus 

maka kurikulum yang diterapkan juga memiliki perbedaan dengan sekolah “anak 

normal“ yakni menggunakan tiga (3) kategori pengklasifikasian yang selanjutnya 

digunakan untuk memudahkan pengajar memberikan materi sesuai kemampuan 

dan kelemahan yang dimiliki masing-masing anak. Kategori kurikulum tersebut 

adalah: dasar, digunakan untuk anak dengan kemampuan setara usia pra TK. 

Intermediete, digunakan untuk anak dengan kemampuan setara usia TK sampai 

SD kelas 1. Dan advance, digunakan untuk anak dengan kemampuan setara usia 

SD kelas 3 sampai kelas 4. Dengan pengkategorian kurikulum, perbedaan cara 

belajar mengajar yang dilakukan oleh pengajar kepada anak tuangrahita sangatlah 

mudah untuk ditiru dan dikerjakan oleh anak tunagrahita. Selain itu instruksi yang 

jelas, singkat, tegas dan sama akan mudah dikerjakan oleh anak tunagrahita. Dari 

penjelasan diatas maka dapat diketahui dari matriks berikut ini: 

Matriks  

Peran Sekolah Luar Biasa (SLB) Pertiwi Dalam Meningkatkan Kecerdasan 

Anak Didik Untuk Anak Tunagrahita  

Aspek Temuan dalam penelitian 

Kurikulum Disesuikan dengan kebutuhan anak dan mengacu paa 

tiga poin, yaitu: 

1. dasar: kurikulum yang digunakan untuk anak 

dengan kemampuan setra dengan usia play 
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group atau TK. 

2. intermediate: digunakan untuk anak dengan 

kemampuan setara keas 1 sampai kelas 2. 

3. advance: digunakan untuk anak dengan 

kemampuan setara usia SD kelas 3 sampai kelas 

4 

Bentuk intervensi 

dalam kuriukulum 

1. dasar, diajarkan untuk meniru instruksi yang 

dialkukan pengajar 

2. intermediate, instrusi yang dilakukan pengajar. 

3. advance, diajarkan untuk melabel instruksi yang 

dilakukan pengajar. 

Metode belajar Dilakukan secara bersama (diikuti oleh semua siswa 

tunagrahita). 

Evaluasi  1. rapor setiap akhir semester diserahkan 

2. laporan kepada orang tua mengenai hasil belajar 

3. memberi catatan pada buku siswa mengenai 

pemberian materi dan kemampuan dalam 

menyelesaikan materi 

4. mengadakan pertemuan sesama guru setelah 

kegiatan rapat. 

5. sesama guru saling membahas mengenai 

kemampuan dan ketidakmampuan yang dimiliki 

siswa 

6. sesama guru saling menanyakan mengenai 

program yang telah diberikan kepada anak. 

Hasil : dokumen penelitian 

Ketiga kategori tersebut, merupakan langkah awal sebagai bekal akademik 

motorik dan sensorik dalam merangsang sistem syaraf otak anak tunagrahita agar 

menjadi lebih aktif dan tanggap terhadap lingkungan. Anak tungrahita merupakan 

anak yang mengalami gangguan pada sistem syaraf yang mencakup pada tiga 

aspek yaitu: interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku, sehingga untuk 

menjadikkannya “sembuh” dan siap untuk mendapatkan tingkat pendidikan lebih 

tinggi tidak hanya memerlukan suatu pendidikan semata, melainkan dibutuhkan 

juga suatu terapi yang disesuaikan dengan hambatan yang dimiliki masing-masing 

anak. Terapi tersebut meliputi tiga hal, yaitu: terapi perilaku, terapi bicara, terapi 

terhadap pengajar yang dilakukan secara terprogram dan terencana. 
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Sesuai dengan tema yang diambil dalam penelitian ini, maka teori yang 

digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah denga menggunakan teori 

aksi. Menurut Parsons sebagai pendukung utama Weber juga ikut 

mengembangkan teori aksi. Parsons menyusun skema unit-unit dasar tindakan 

sosial dengan karakteristik sebagai berikut: 

1. Adanya individu sebagai aktor, dalam hal ini adalah peran pengajar 

sebagai pelaku. 

2. Peran guru sekolah dipandang sebagai pembawa bagian-bagian 

tertentu dalam hal ini sebagai upaya meningkatkan pelayanan 

pendidikan. 

3. Peran guru sekolah mempunyai alternatif cara, alat, serta teknik untuk 

mencapai tujuan. 

4. Peran pengajar juga berhadapan dengan kondisi dan situasi yang 

membatasi tindakan dalam mencapai tujuannya. 

5. Peran guru sekolah dalam menjalankan perannya dibawah kendala dari 

nilai-nilai, norma-norma yang mempengaruhi dalam menentukan 

tujuan serta tindakannya. 

Bila hal ini dikaitkan dengan teori aksi, kegiatan yang ada di SLB Pertiwi 

maka para pengajar berupaya membawa anak tunagrahita untuk mencapai 

“kesembuhan”. Para pengajar juga telah mempersiapkan segala sarana dan 

prasarana pendukung dari kegiatan yang dilakukan agar berjalan dengan seoptimal 

mungkin sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai, seperti kemampuan 

dalam bidang akademik, interaksi sosial serta kemampuan bina diri. 
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Kemampuan akademik, motorik dan sensorik terhadap anak tunagrahita 

dilakukan secara terus menerus hingga mencapai taraf yang “normal”. Sehingga 

jika dikaitkan dengan teori interaksionisme simbolik, dapat dilihat saat pengajar 

melakukan komunikasi dan interaksi kepada anak tunagrahita. Selain itu 

kemampuan bina diri ini dapat diberikan kepada anak didik agar mereka dapat 

menjadi mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya kepada orang lain hal itu dapat 

membentuk pola pikir yang efektif, efisien dan edukatif kepada anak. 

Mead menekankan adanya empat basis dan tahap tindakan yang saling 

berhubungan itu, yaitu: impuls atau dorongan hati, persepsi atau kemampuan 

untuk menyelidiki dan bereaksi terhadap rangsangan yang berhubungan dengan 

implus, manipulasi atau mengambil tindakan dan kemampuan untuk 

melaksanakan sesuatu. Seperti halnya dengan adanya sekolah khusus di 

masyarakat. Sekolah khusus tersebut muncul karena adanya suatu rangsangan 

yang berasal dari luar dirinya mengenai anak berkebutuhan khusus serta keinginan 

dari orang tua untuk melihat anaknya sembuh dan dapat bersosialisasi baik dengan 

masyarakat. Dengan adanya rangsangan tersebut akan menggerakkan suatu 

tindakan lanjutan sehingga tindakan tersebut disesuaikan dengan kemampuan 

sekolah untuk mengorganisir cara maupun alat yang dimiliki termasuk 

ketersediaan serta kapabilitas pengajar dalam menangani anak tunagrahita dengan 

berbagai kegiatan dan interfensi dalam pendidikan. Selanjutnya, pelaksanaan 

interfensi dalam pendidikan yang diarahkan kepada anak tunagrahita agar mereka 

mampu serta dapat bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat.  
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Dalam hal ini peran sekolah luar biasa dalam meningkatkan kecerdasan 

anak didik melalui kegiatan ekstrakurikuler. Sebagai genersi penerus bangsa dan 

sebagai sumber insani maka pembinaan generasi muda perlu ditingkatkan serta 

diarahkan menjadi penerus perjuangan bangsa, namun tidak semua generasi 

bangsa merupakan anggota masyarakat yang beruntung, tetapi ada diantara 

mereka yang masih banyak mengalami hambatan-hambatan yang datang dari diri 

mereka maupun liangkungan sehingga menyebabkan mereka sulit untuk ikut 

berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. 

Seperti halnya anak tunagrahita, mereka sangat memerlukan bantuan dan 

juga penanganan khusus yang harus diberikan kepada mereka karena kita sadari 

sebagai orang yang lebih sempurna dari mereka maka kita wajib memberikan 

pertolongan kepada mereka baik dalam hal materiil maupun non-materiil. Maka 

disini dapat disampaikan bahwa anak tunagrahita juga berhak mendapatkan 

pendidikan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Tetapi untuk anak 

tunagrahita sedikit berbeda dalam memberikan bimbingan, arahan serta didikan 

untuk belajar. Anak tunagrahita masih sangat memerlukan latihan-latihan serta 

keahlian atau ketrampilan khusus yang harus dimilikinya agar dapat menunjang 

masa dewasanya kelak setelah tidak melanjutkan sekolah. 

Maka dari itu peran sekolah sangat diperlukan bagi setiap orang yang 

membutuhkan, baik yang normal maupun yang masih mempunyai keterbatasan. 

Hal ini ditujukan untuk anak tunagrahita yang masih memerlukan bimbingan serta 

didikan yang cukup untuk mendapatkan pendidikan seperti anak yang normal. 
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Seperti yang tertulis pada pasal 31 ayat 1, UUD 1945 dengan bunyi: 

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran...”. Yang dimasud 

dari ayat tersebut yaitu bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali berhak 

mendapatkan pendidikan (pengajaran) bagi tercapainya cita-cita bangsa dimana 

setiap manusia mempunyai cita-cita yang ingin dicapainya. Sehingga dalam hal 

ini, manusia tanpa kecuali dapat mewujudkan cita-cita dengan cara melakukan 

pengajaran terlebih dahulu sehinga dapat hidup bersosialisasi dalam masyarakat 

dengan aturan atau cara-cara yang telah dibuat oleh suatu golongan dan diterapkan 

masyarakat. Maka istilah orang sakit maupun orang miskin dilarang sekolah tidak 

muncul sebagai hambatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini 

berlaku juga untuk anak tunagrahita, mereka masih mendapatkan pendidikan yang 

layak sesuai dengan kemampuan dan bakat atau cita-cita mereka. Anak 

tunagrahita sudah mendapatkan tempat khusus untuk pendidikannya yaitu sekolah 

luar biasa yang sudah disahkan serta dianggap sebagai sekolah bagi anak-anak 

berkebutuhan khusus.  

Sebagai lembaga pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus maka SLB 

tunagrahita mengadakan suatu program yang disebut dengan program kerja 

tahunan untuk menjalankan tugas dan fungsi sekolah sebagai tempat belajar 

mengajar secara khusus  yang tidak dapat dipelajari di tempat lain. 

Mengingat sekolah adalah salah satu tempat dimana setiap orang dapat 

memperoleh pendidikan yang diinginkan, maka dengan melukukan proses belajar 

terlebih dahulu di sekolah mereka dapat mencapai taraf yang diinginkan, tidak 
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terkecuali dengan anak tunagrahita. Mereka juga berhak mendapatkan pendidikan 

seperti yang diinginkan.  

Maka peran sekolah sangat diperlukan dalam meningkatkan kecerdasan 

anak didiknya  misalnya dalam materi belajar melalui kegiatan ekstrakurikuler 

yaitu sekolah memberikan pelajaran tambahan kepada anak tunagrahita melalui 

kegiatan ekstrakurikuler yang berbeda dengan sekolah umum dimana kegiatan itu 

antar lain: Olah raga, menyulam, menjahit, menganyam, dll. Kegiatan 

ekstarkurikuler untuk pelajaran olah raga menggunakan dua sistem yaitu dengan 

mepraktekkan dan memberi teori (pelajaran) hal itu dilakukan agar anak 

tunagrahita mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa membantu 

anak mengolah tubuh serta dapat merangsang lancarnya aliran darah menuju otak 

yang memunculkan kecerdasan dalam otak anak tunagrahita kemudian hal ini 

dapat dilakukan anak untuk berinteraksi sosial dengan masyarakat, kegiatan 

ekstrakurikuler yang lain dan berbeda dari sekolah umum yaitu pelajaran menjahit 

hal ini dilaksanakan tiga kali dalam satu minggu  yaitu hari kamis, jumat, dan 

sabtu. Hal itu dilakukan agar anak tetap ingat dan mudah dalam pengerjannya. 

Dengan mempunyai bekal seperti ini anak  nantinya jika sudah tidak melanjutkan 

sekolah, mereka masih dapat membuat hasil karya yang telah diajaran sekolah, 

emudian mereka dapat mengingat cara yang telah diajarkan sekolah terlebih 

dahulu dengan misal : membuat contoh-contoh pola yang akan dijahit kemudian 

anak disuruh mengikuti secara perlahan sampai anak mengerti dengan melakukan 

latihan-latihan dasar terlebih dahulu diharapkan anak dapat cepat bisa. Kemudian 

hasil karya tersebut dapat memiliki nilai jual tinggi/ ekonomis. 
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Kegiatan ekstrakurikuler ini dibuat semudah dan seringkas mungkin 

karena mengingat kemampuan, waktu, dan tenaga yang terbatas untuk 

memberikan pelajaran pada anak tunagrahita, maka kegiatan ekstrakurikuler ini 

diadakan setiap tiga hari sekali dalam satu minggu agar anak tunagrahita tidak 

bosan karena setiap hari mereka harus menempuh pelajaran standar seperti halnya 

sekolah umum yang lain.  Maka untuk membedakan antara sekolah khusus 

dengan sekolah umum, SLB memberikan pelajaran tambahan yang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku serta dengan melihat kemampuan anaknya.  

Kegiatan tersebut masih memerlukan tahap proses latihan setiap hari dan 

selalu harus diuang-ulang, hal itu mengingat kemampuan mereka yang terbatas 

dan tidak dapat dibuat seperti melatih dan mengajar anak disekolah pada 

umumnya. Mereka juga diajarkan untuk mempraktekkan pelajaran ekstrakurikuler 

dengan meningkatkan rasa kesabaran dan ketelatenan yang diterapkan kepada 

anak didiknya, sehingga hal itu dapat meatih sikap kedisiplinan serta rasa 

tanggung jawab yang tinggi. Sebagai pengajar/ guru anak didik mereka harus 

memiliki teknik dalam melakukan kegiatan membuat suatu hasil karya yang 

nantinya dapat dipandang memiliki nilai jual ekonomis, sehingga masyarakat ikut 

melihat dan merasakan hasil karya tangan-tangan anak berkebutuhan khusus, 

sehingga mereka tidak dengan mudah/ seenaknya sendiri menganggap bahwa 

anak yang memiliki keterbatasanpun juga apat menghasilkan sesuatu yang dapat 

berguna dan dapat menolong dirinya jika sudah dewasa kelak. Sehingga sikap 

ketergantungan kepada oran lainpun sedikit erkurang dan akan menjadi suatu 

kebiasaan anak hidup mandiri. Karena hal-hal yang diajarkan kepada anak 
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tunagrahita adalah sesuatu yang mudah dan praktis, belum tentu orang yang 

dikatakan normal dapat membuat hasil seperti yang mereka lakukan, karena anak 

sudah ditanamkan nilai-nilai serta rasa tanggung jawab yang penuh.  

Walaupun sebagai sekolah untuk anak berkebutuhan khusus Pengajaran ini 

juga tidak dapat dilupakan. Sebagai contoh pengajar setiap hari selalu memberi 

dan mengingatkannya untuk selalu mengucapkan sebelum pelajaran dimulai misal 

: anak mengucapkan isi sumpah pemuda, isi pancasila di depan kelas, kemudian 

mereka memberikan hormat kepada sang merah putih secara bersama-sama. Hal 

itu sebagai salah satu cara anak tunagrahita menghormati tanah air serta 

meningkatkan kecerdasannya. Walaupun dalam keadaan terbatas cara 

mengucapkannya kurang jelas tapi mereka masih tetap berusaha dengan baik.  

B.2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Para Guru Sekolah Dalam 

Mencerdaskan Anak Tunagrahita 

Hambatan yang esensil dari anak tunagrahita adalah keterbatasannya 

dalam kecerdasan, yang selanjutnya hambatan ini dapat menimbulkan berbagai 

permasalahan. Masalah itu antara lain: 

 Masalah kesulitan belajar 

Masalah kesulitan belajar merupakan masalah yang nyata pada anak 

tunagrahita, ini disebabkan keterbatasan mereka dalam berpikir. Kesulitan belajar 

pada anak tunagrahita nampak nyata ketika berhadapan dengan bidang pengajaran 

akademik di sekolah, seperti berhitung, membaca, atau pelajaran lain yang 

memerlukan pemikiran. Tapi bukan berarti mereka tidak dapat belajar, mereka 

dapat belajar tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. 

Untuk mengatasi kesulitan belajar guru harus kreatif mencipkan kondisi supaya 
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anak mau untuk belajar, selain itu materi pembelajaran harus aplikatif dalam 

kehidupan anak. 

 Masalah penyesuaian diri 

Penyesuaian diri ada kaitannya dengan perilaku adaptif, perilaku adaptif 

digambarkan sebagai kefektifan individu dalam memenuhi standar kemandirian 

pribadi (personal independence) dan tanggung jawab sosial yang diharapkan dari 

umurnya dan kultur setempat (Payne and Patton, 1981), dengan kata lain bahwa 

prilaku adaptif seorang anak berkaitan dengan kemampuannya dan kultur atau 

norma lingkungan setempat disadari atau tidak masalah prilaku adaptif atau 

masalah penyesuaian diri ada kaitannya dengan sikap dan pola asuh orang tua 

serta perlakuan dari orang-orang di lingkungannya. Oleh karena itu perlakuan 

orang tua akan memberi warna pada pola prilaku anak tunagrahita. Ketika orang 

tua mau menerima anak apa adanya maka orang tua akan berusaha untuk 

memahami kekurangan anak dan mempelakukan mereka seperti anak-anak 

lainnya yang tidak tunagrahita. 

 Masalah gangguan kepribadian dan emosi 

Kepuasan secara fisik dan kebutuhan akan kesehatan adalah pokok untuk 

kelangsungan hidup dan pertumbuhan emosi dan sosial seorang anak yang sangat 

penting untuk perkembangan anak secara keseluruhan. Pertumbuhan psikososial 

anak di bantu oleh perasaan dicintai dan diterima oleh orang-orang yang berada 

dalam lingkungan sekitarnya. Keamanan secara emosi dan fisik memberikan dasar 

untuk mengembangkan kepercayaan, yang mana mengijinkan anak untuk 

mengeksplor dan menguji aspek-aspek lingkungan dan berusaha untuk 
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mengembangkan pemahaman terhadap diri sendiri (sense of self). (Ericson, 1968 

dalam Payne & Patton, 1981). 

Anak-anak tunagrahita memiliki dasar psikologis, sosial dan emosi yang 

sama dengan anak-anak yang bukan tunagrahita. Tetapi sebab mereka mengalami 

keunikan dalam berhubungan dengan lingkungan sekitar, yang mana mereka 

kurang mampu untuk mengatasinya, mereka sering mengembangkan pola-pola 

prilaku yang kurang produktif (counterproduktive) untuk merealisasikan potensi 

mereka sepenuhnya. Pada anak terbelakang mental biasanya membutuhkan waktu 

lebih lama dibanding anak normal dalam memanfaatkan informasi atau menjawab 

soal. Disamping itu anak tunagrahita cenderung kurang mampu dalam 

memanfaatkan informasi (isyarat) yang ada untuk menjawab soal-soal dan tidak 

memiliki strategi dalam menyelesaikan tugas itu. Fleksibilitas mental yang kurang 

pada anak tunagrahita mengakibatkan mereka kesulitan dalam pengorganisasian 

bahan yang akan dipelajari. Oleh karena itu sukar bagi anak tunagrahita untuk 

menangkap informasi yang lerbih kompleks. 

Mereka harus sering mengulang serta melihat hal-hal yang akan 

didengarnya ketika akan mengerjakan sesuatu, hal itu dianggap dapat 

meningkatkan serta melatih anak untuk bisa mengerjakannya. 

Sebagai tempat untuk mendidik, melatih dan mengajar anak tunagrahita, 

Sekolah merupakan tempat yang baik untuk perkembangan jiwa, kepribadian, 

sikap dan tingkah lakunya, karena sekolah selalu mengajarkan hal baik yang 

nantinya dapat berguna bagi anak didiknya serta dapat diterapkan dimasyarakat 

baik secara umum maupun khusus untuk membentuk kepribadian anak, karena 
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pada akhirnya anak juga akan dikembalikan kemasyarakat untuk diolah serta 

dilihat cara mereka berinteraksi, selain itu peran orang tua juga sangat 

berpengaruh terhadap jiwa dan perkembangan anak.. 

Untuk menjaga kelangsungan proses belajar anak, sekolah selalu 

memberikan arahan kepadanya dengan cara yang sesuai ketentuan kurikulum 

sekolah dengan melihat kemampuannya, hal itu juga tidak lepas dari berbagai 

hambatan yang dihadapi oleh para pengajar sekolah khusus. 

Beberapa hambatan yang tampak pada anak tunagrahita dari segi kognitif 

dan sekaligus menjadi karteristiknya sebagai berikut : 

1. Anak cenderung memiliki kemampuan berpikir kongkrit dan sukar 

berpikir 

2. Mengalami kesulitan dalam konsentrasi  

3. Kemampuan sosialnya terbatas  

4. Tidak mampu menyimpan instruksi yang sulit 

5. Kurang mampu menganalisis dan menilai kejadian yang dihadapi  

6. Pada tunagrahita mampu didik prestasi tertinggi bidang baca, tulis, hitung, 

tidak lebih dari anak normal setingkat kelas III-IV sekolah dasar. 

Hal itu dikarenakan tingkat intelegensi yang dimiliki anak lemah dan sulit 

menyesuaikan lingkungan, sehingga anak akan cenderung pasif dan tidak peduli 

terhadap lingkungannya.  

Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Anak-anak 

tunagrahita memiliki dasar psikologis, sosial dan emosi yang sama dengan anak-

anak yang bukan tunagrahita. Tetapi sebab mereka mengalami keunikan dalam 
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berhubungan dengan lingkungan sekitar, yang mana mereka kurang mampu untuk 

mengatasinya, mereka sering mengembangkan pola-pola prilaku yang kurang 

produktif (counterproduktive) untuk merealisasikan potensi mereka sepenuhnya. 

B.3. Strategi Yang Dilakukan Pengajar Untuk Meningkatkan 

Kecerdasan Anak Tunagrahita 

Sebagai pengajar anak tunagrahita guru juga sangat berperan penting 

dalam meningkatkan kecerdasan anak didikannya baik dalam hal mengajar atau 

membimbing anak agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu sekolah dan pengajar 

melakukan beberapa strategi untuk anak tunagrahita dengan cara melakukan 

pendekatan-pendekatan pada anak baik secara individu maupun dengan pelayanan 

secara optimal sehingga diharapkan anak dapat mengalami perubahan dan juga 

mengalami peningkatan yang berarti untuk kehidupannya, sehingga hal-hal yang 

tidak diinginkan dapat diminimalisir secara optimal dan berkesinambungan dalam 

menghadapi perubahan anaknya.  

Maka ada beberapa strategi yang digunakan pengajar dalam 

meningkatakan kecerdasan anak didiknya yaitu 1). Dengan cara memberi tugas 

kepada anak dengan penuh rasa tanggung jawab serta memberi latihan-latihan 

baik secara individu maupun secara bersama-sama dengan cara yang telah 

diberikan/ diajarkan terlebih dahulu kepada mereka, agar dengan mudah 

dipelajarinya sehingga anak tidak akan mengalami kesulitan yang berarti. 

Selain itu guru juga dituntut untuk dapat memiliki suatu keahlian dalam 

mengajar dan menangani anak berkebutuhan khusus dengan memberikan latihan 

dan praktek secara rutin setiap hari kepada anak tunagrahita agar mereka tidak 

terlalu melupakan hal-hal yang telah diajarkan sebelumnya. 2). Melalui 
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pendekatan-pendekatan secara individu pada anak, cara  yang demikian sengaja 

dilakukan agar anak dapat mengalami perubahan, berbeda dengan anak yang sulit 

dalam berkonsentrasi/ memperhatikan apa yang telah diberikan sebelumnya. 

Dengan cara itu anak dimaksudkan akan dapat mengurangi/ mengatasi suatu 

hambatan yang terjadi pada dirinya.  

Dasar dari semua aspek pendidikan yaitu merupakan suatu usaha untuk 

membantu perkembangan anak supaya lebih progresif baik dalam perkembangan 

akademik maupun emosi sosialnya sehingga mereka dapat hidup dalam 

lingkungan sekitarnya. Melalui pendidikan anak bisa berkembang dengan lebih 

baik dan lebih optimal. Maka seorang pengajar harus memiliki perasaan yang 

tidak bisa digantikan oleh apapun yaitu adanya rasa kasih sayang yang murni dan 

tanpa pamrih diberkan kepada anak didiknya (seperti kasih sayang ibu kepada 

anaknya sendiri). Sehingga hal-hal yang menghambat proses belajar-mengajar 

anak dapat diarahkan menuju kearah yang lebih baik dan dapat cepat diatasi. Oleh 

karena itu mereka cukup deberi pengertian, dorongan dan  arahan kepada anak 

agar mereka mengerti dan tahu bahwa sebagai seorang guru/ pengajar  memiliki 

tanggung jawab yang sangat besar dan tidak mudah untuk dijalankan semuanya 

dalam mencapai perubahan karena mengingat situasi dan kondisi anak yang 

berbeda-beda..  

Dengan demikian guru harus mempunyai strategi dalam mencerdaskan 

anak tunagrahita agar mereka mampu dididik serta dilatih dalam bidang akademik 

maupun bidang sosialnya. Adapun strategi yang dilakukan yaitu : 
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o Memberikan latihan kepada anak dengan cara pengulangan pelajaran 

maupun kebiasaan cara belajar yang dapat mereka lakukan dengan mudah 

dan dapat dimengerti  

o Dengan menyesuaikan situasi serta kondisi anak dengan mengaitkan 

materi belajar yang  akan dipelajari anak didik 

o Memberi tugas sekolah kepada anak tunagrahita dengan penuh rasa 

tanggung jawab serta dituntut untuk kejujuranya dalam mengerjakan tugas 

yang diberikan kepadanya. 

Maka dari uraian diatas dapat diketahui bahwa banyak strategi-strategi 

yang harus dilakukan guru/ pengajar dalam mencerdaskan anak tunagrahita  

a. Strategi yang dilakukan Orang Tua dalam Meningkatkan Kecerdasan 

Anaknya 

Orang yang paling banyak menanggung beban akibat ketunagrahitaan 

anak adalah orang tua dan keluarga tersebut. Oleh sebab itu dikatakan bahwa 

penanganan pada anak tunagrahita merupakan psikiatri keluarga yang dapat 

menuju kepada kesembuhan anak. Pada saat anak mengalami kondisi kritis 

sekalipun keluarga itu pertama kali menyadari bahwa anak tersebut tidak normal 

seperti yang lain. 

Sebagai orang tua yang memiliki anak dengan keterbatasan yang ada, disini peran 

orang tua sangat diperlukan untuk membantu meningkatkan kecerdasan anak, hal 

tersebut dapat mendorong perubahan kepada anaknya sehingga dapat mengatasi 

hambatan-hambatan yang dialami anak. Untuk mencapai taraf kesembuhan pada 

anak orang tua juga harus memiliki setrategi yang harus mereka terapkan pada 
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anaknya yaitu: 1). Orang tua harus memberikan perasaan terjamin pada anak akan 

kebutuhannya yang terpenuhi, 2). Orang tua harus memberikan perasaan 

berwenang mengatur diri kepada anaknya, 3). Orang tua memberikan rasa puas 

terhadap perasaan puas kepada anaknya telah melaksanakan tugas, 4). Orang tua 

harus memberikan perasaan terhadap anaknya akan perasaan bangga atas identitas 

diri, 5). Orang tua selalu memberikan rasanyaman terhadap anak atas perasaan 

keakraban. 

Karena kelainan yang disandangnya, maka anak tunagrahita membutuhkan 

perhatian yang lebih khusus untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun kebutuhan 

anak tunagrahita yaitu: Kebutuhan Fisik, dan Kebutuhan Kejiwaan. Kebutuhan 

tersebut dapat dijelaskan dibawah ini yaitu: 

 Kebutuhan fisik anak tunagrahita tidak berbeda dengan kebutuhan anak 

normal.Kebutuhan ini menyangkut makan, minum, pakaian, dan 

perumahan. Mereka jugamemerlukan perawatan kesehatan pada umumnya 

dan perawatan badan khususnya, bahkan mereka juga membutuhkan 

sarana untuk bergerak, bermain, berolah raga, berekreasi, dan hal-hal yang 

sejenisnya. 

 Kebutuhan kejiwaan ini menyangkut kebutuhan akan penghargaan, 

kebutuhan komunikasi, dan kebutuhan berkelompok. Kebutuhan ini dapat 

dijelaskan sebagai beikut: 

Kebutuhan akan penghargaan. Anak tunagrahita pun ingin diperhatikan ingin 

dipuji, ingin dihargai, ingin disapa dengan baik, ingin diperlakukan dengan elusan 
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kemanjaan, dan sebagainya. Banyak orang tua dirasakan “kurang hangat” oleh 

anak tunagrahita hanya karena mereka hampir tidak pernah menyatakan 

penghargaan terhadap kegiatan anak, atau terhadap sikap dan kelakuan anak. 

orang tua sebaiknya murah hati dalam memberikan kata-kata pujian jika anak 

melakukan suatu aktivitas yang baik. sebaliknya, orang tua juga memberikan 

teguran seperlunya bila anak melakukan kesalahan. Yang sangat penting, ialah 

bahwa perhatian orangtua dapat memberikan dukungan dan dorongan kalau anak 

menghadapi sesuatu yang menyulitkan dirinya. 

Kebutuhan komunikasi. Sebagai manusia, anak tunagrahita juga ingin 

mengungkapkan diri. Anak tunagrahita mempunyai perasaan, keinginan, dan 

mungkin pula mempunyai ide dan gagasan, sungguhpun ide atau gagasan itu kecil 

atau kurang berarti. Mereka juga menyimpan bermacam-macam pertanyaan dan 

permasalahan. Mereka tidak dapat menyembunyikan semua itu dalam dirinya, 

tetapi mereka sukar menyatakannya. Akibatnya mereka mengekspresikan 

komunikasi itu dengan kerewelan-kerewelan, dengan pola-pola tingkah laku yang 

justru sulit dimengerti oleh orangtuanya. Hal ini biasanya terjadi terutama pada 

anak tunagrahita berat dan sangat berat. Apabila orangtua tidak memahami hal itu 

dan mereka bungkam seribu bahasa akan makna kerewelan/ keganjilan tingkah 

laku anak, maka kebutuhan mendasar tentang komunikasi ini tidak terpenuhi. 

Dialog antara orangtua dengan anaknya tidak harmonis. selanjutnya, anak akan 

lebih terpukul apabila orang tua hanya mau berbicara satu arah yaitu, menyuruh, 

mengomel, membentak atau memaki, tanpa mau berusaha memahami 

keterbatasan komunikasi anaknya. 
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Kebutuhan sosial (berkelompok). Masih ada kebutuhan-kebutuhan lain 

pada anak tunagrahita terutama tunagrahita ringan dan sedang yang tidak berbeda 

dengan anak-anak normal pada umumnya, yakni kebutuhan berkelompok. Apabila 

dirangkum, kebutuhan itu adalah: diakui sebagai anggota keluarga, mendapat 

pangakuan di depan teman-temannya, mendapatkan kedudukan dalam kelompok, 

mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain, penglaman rekreasi dan olahraga 

sederhana, pengalaman menjadi anak berguna, pengalaman menjadi hidup dengan 

penuh bahagia. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tingkat pemenuhannya berbeda-

beda pada masing-masing anak. satu anak mungkin telah terpenuhi kebutuhan 

tertentu tetapi kebutuhan lainnya belum. Hal tersebut tergantung pada berat ringan 

ketunagrahitaan anak. 

Belum semua orang menerima bahwa ketunagrahitaan bukanlah suatu 

penyakit, tetapi beberapa penyakit dapat mengakibatkan ketunagrahitaan. Karena 

anak tunagrahita tidak bisa sembuh dari ketunagrahitaannya. Kecerdasan mereka 

tidak bisa berkembang seperti anak-anak pada umumnya yang berumur sama. 

Melalui keluarga atau orang tua, mereka dapat berubah karena merasa 

dirinya diperhatikan dan ada yang mempedulikannya, sehingga anak akan dengan 

mudah bersosiolisasi dengan lingkungan/ masyarakat. Maka strategi yang harus 

dilakukan oleh orang tua yaitu membimbing dan mengarahkan anaknya menuju 

perubahan yang lebih baik dari pada sebelumnya. Dengan demikian perubahan 

dapat terjadi setelah orang tua juga ikut dalam mengambil peran dalam 

mencerdaskan anaknnya sehingga akan membawa anak kemasa depan yang lebih 

baik. Hal itu dapat dilakukan dengan cara : 
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o Orang tua harus memberi lebih banyak waktunya kepada anak yang 

memiliki keterbatasan sedemikian  rupa dan mereka akan lebih tahu 

perkembangan atau perubahan anaknya 

o Orang tua selalu mengajarkan sopan santun kepada anaknya selain yang 

didapatnya dari sekolah 

o Orang tua tanpa pernah bosan selalu mengingatkan anak serta 

mengajarinya jika ada tugas dari sekolah. 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa orang tua selalu memiliki usaha 

dan strategi dalam memberikan arahan kepada anaknya sehingga perubahan itu 

dapat diketahui serta dapat diminimalisir keadaannya.  

b. Strategi Yang Dilakukan Oleh Anak Tunagrahita 

Anak adalah harta yang paling berharga didunia ini maka jika orang tua 

mengetahui ataupun memiliki anak dengan keterbatasan dan tidak sebagaimana 

anak yang lain maka orang tua sesegera mungkin mencarikan kesembuhannya, 

misal : anak mengalami ketunaan yang dapat mengakibatkan mereka tidak bisa 

bersosialisasi dengan lingkungan, seperti contohnya anak tunagrahita, merupakan 

anak dengan keterbatasan intelegensi menurut tahap ketunaan yang dimilikinya. 

Biasanya mereka masih mampu dilatih serta dididik dengan tugas-tugas yang 

lebih kompleks atau menurut kemampuan masing-masing anak. 

Dalam hal kecepatan belajar (learning rate) anak tungrahita jauh 

ketinggalan dengan anak normal. Maka untuk mencapai kriteria-kriteria yang 

dicapai anak normal, anak tunagrahita lebih banyak memerlukan ulangan tentang 

bahan tersebut dan yang sering didengarnya. Dalam kaitanya dengan pelajaran 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 96 

ternyata anak tunagrahita dapat mencapai prestasi lebih baik dalam tugas-tugas 

diskriminasinya. 

  Selain dalam hal kecepatan belajar anak perkembangan dorongan (drive) 

dan emosi berkaitan dengan derajat ketunagrahitaan seorang anak. Pada anak 

terbelakang ringan kehidupan emosinya tidak jauh bebeda dengan anak normal 

akan tetapi tidak sekaya anak normal. Anak tunagrahita dapat memperlihatkan 

kesedihannya tapi sukar untuk menggambarkan suasana terharu. Mereka bisa 

mengekspresikan kegembiraan tetapi sulit untuk mengungkapkan kekaguman. 

Maka untuk mengatasi hal yang demikian mereka juga mempunyai strategi yang 

dapat dilakukannya yaitu :  

 Mereka belajar ketika akan menghadapi ujian atau semester 

 Mereka selalu mengulang pelajaran jika sudah dirumah 

 Melakukan belajar dengan teknik permainan dan 

 Belajar dengan teknik gabungan 

Hal ini dilakukan mereka karena ingin mendapatkan perubahan serta 

meningkatkan prestasi belajarnya dan ingin menunjukkan bahwa mereka juga 

memiliki kemampuan yang belum tentu orang normal bisa sepertinya. 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa anak tunagrahita merupakan anak 

dengan keterbatasan intelegensi dibawah normal. Sehingga mereka juga  

mempunyai strategi yang dapat sedikit membantunya dalam meningkatkan 

prestasi belajarnya, diantaranya:  

o Mereka belajar ketika akan menghadapi ujian atau semester 

o Mereka selalu mengulang pelajaran jika sudah dirumah 
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o Melakukan belajar dengan teknik permainan dan 

o Belajar dengan teknik gabungan  yang menurut mereka hal itu lebih 

mudah dilakukannya dari pada belajar sendiri.  

Maka dapat diketahui bahwa anak tunagrhita juga mempunyai keinginan 

seperti layaknya orang normal, tetapi dengan keterbatasan yang dimiliki maka 

mereka tidak secepat dan sekaya anak normal dalam melakukan berbagai hal 

seperti melakukan belajar, bermain dan sebagainya. Keterbelakangan merupakan 

suatu kondisi yang terjadi selama masa perkembangan yang ditandai oleh 

intelektual yang nyata berada di bawah rata-rata dan kurang dalam sosial. Dari 

definisi tersebut jelas bahwa ketunagrahitaan bukanlah suatu penyakit tetapi 

merupakan kondisi seseorang. 
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BAB IV   

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya mengenai analisis peran Sekolah Luar Biasa 

(SLB) Pertiwi dalam mencerdaskan anak tunagrahita, maka dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa kecerdasan sebagai salah satu potensi yang dimiliki oleh setiap 

individu ternyata mempunyai nilai strategis dalam memberikan sumbangan untuk 

meningkatkan perolehan bahasa dan kecakapan berbicara, disamping pengaruh  

faktor eksternal yang lain seperti latihan, pendidikan, dan stimulasi lingkungan. 

Untuk mengembangkan kemampuan bahasa dan bicara pada anak normal 

barang kali tidak banyak menemui hambatan yang berarti karena mereka dapat 

dengan mudah memanfaatkan potensi psikofisik dalam perolehan kosa kata 

sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan bicara. Hal ini 

dikarenakan kecerdasan sebagai salah satu aspek psikologis mempunyai 

kontribusi cukup besar dalam mekanisasi fungsi kognisi terhadap stimulasi verbal 

maupun nonverbal terutama yang memiliki unsur kebahasaan. Namun apa yang 

dilakukan oleh anak normal  sulit diikuti oleh anak tunagrahita, seringkali 

stimulasi verbal maupun non verbal dari lingkungannya gagal ditransfer dengan 

baik oleh anak tunagrahita. Bahkan hal-hal yang tampaknya sederhana terkadang 

tidak mampu direncanakan dengan baik, akibatnya peristiwa kebahasaan yang 

lazim terjadi di sekitarnya menimbulkan keanehan bagi dirinya. 

Pada anak tunagrahita kegagalan melakukan apersepsi terhadap suatu 

peristiwa bahasa, kerap kali diikuti gangguan artikulasi bicara. Penyertaan 
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kelainan sekunder ini maka hal-hal yang tampak pada anak tinagrahita mampu 

latih dalam berkomunikasi disamping struktur kalimat yang disampaikannya 

cenderung tidak teratur (aphasia conceptual) juga dalam, pengucapannya 

seringkali terjadi omisi (pengurangan kata) maupun distorsi (kekacauan). 

1. Implikasi Empiris 

Secara fisik anak tuna grahita tidak mengalami perubahan layaknya anak 

normal, tetapi setelah dilihat secara mental, anak tuna grahita lebih rendah tingkat 

intelegensinya, daripada anak normal. Biasanya gangguan perkembangan anak 

tunagrahita meliputi: penguasaan bahasa, mereka bukannya mengalalami 

kerusakan artikulasi, akan tetapi pusat pengolahan (pembendaharaan kata yang 

kurang berfungsi sebagaimana mestinya). Karena itu mereka membutuhkan kata-

kata konkrit dan yang sering didengarnya. Pada anak tunagrahita kegagalan 

melakukan apersepsi terhadap suatu peristiwa bahasa, kerap kali diikuti gangguan 

artikulasi bicara. Penyertaan kelainan sekunder ini maka hal-hal yang tampak 

pada anak tinagrahita mampu latih dalam berkomunikasi disamping struktur 

kalimat yang disampaikannya cenderung tidak teratur (aphasia conceptual) juga 

dalam, pengucapannya seringkali terjadi omisi (pengurangan kata) maupun 

distorsi (kekacauan). Selain itu perbedaan dan persamaan harus ditunjukan secara 

berulang-ulang, dengan latihan-latihan sederhana seperti mengajar konsep besar 

dan kecil, keras dan lemah, pertama, kedua, dan terakhir perlu menggunakan 

pendekatan yang konkrit. Oleh sebab itu sulit bagi mereka untuk mentransfer serta 

mengolah kata/ klimat kedalam system syaraf otak. Sehingga anak tunagrahita 

sangat sukar untuk melakukan interaksi dalam berkomunikasi. Selain itu, anak 
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tunagrahita dapat memperlihatkan kesedihannya  tapi sukar untuk 

menggambarkan suasana terharu. 

2. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini menggunakan teori Talcott Parson dan teori interaksionisme 

simbolik oleh Mead. Dalam mengkaji permasalahan yang diangkat, Talcott Parson 

menilai bahwa untuk mencapai tujuan yang diinginkan dibutuhkan cara dan alat 

sebagai daya dukung. Aktor merupakan seorang yang aktif dan kreatif dalam 

melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Sedangkan teori 

interaksionisme simbolik menilai bahwa perilaku dijelaskan menurut gerak-gerak 

reflek yang dipelajari atau yang sudah menjadi kebiasaan, rangsangan-rangsangan 

lingkungan atau proses-proses psikologis yang pada prinsipnya semua itu dapat 

diukur secara empiris.  

Di dalam penelitian diketahui terdapat interaksi dan sosialisasi antara 

pengajar, murid, dan orang tua. Pengajar dan orang tua berinteraksi dengan tujuan 

agar anak tunagrahita mengembangkan kemampuan akademik dan sosial secara 

bersama-sama. Pengajar dan murid saling berinteraksi agar anak tunagrahita dapat 

meniru dan memahami tindakan mana yang baik untuk dilakukan. Sedangkan para 

murid tuna grahita dilatih untuk saling berinteraksi dengan orang lain agar mereka 

dapat mengembangkan sosialisasinya dengan baik.  

Mead memberikan 4 (empat) tahap tindakan yang saling bertautan, yaitu 

impuls atau dorongan hati meliputi : rangsangan, persepsi atau kemampuan untuk 

bereaksi terhadap rangsangan, manipulasi atau mengambil tindakan, dan 

konsumsi atau pertimbangan pelaksanaan.  
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Sebagai sekolah yang menangani anak berkebutuhan khusus peran muncul 

ketika rangsangan dilakukan dengan tanggung jawab agar tercapainya tujuan yang 

dilakukannya dengan baik.. 

Dalam interaksionisme simbolik juga dapat dilihat ketika para pengajar 

memberikan gerak-gerak reflek yang menjadi kebiasaan dan rangsangan 

lingkungan kepada anak tunagrahita agar mereka dapat bertingkah dengan baik 

serta memunculkan suatu konsistensi atau perilaku yang diharapkan serta 

dilakukannya. Selain itu anak akan diberikan pengenalan mengenai perilaku dan 

pemahaman dalam bentuk gambar maupun keterangan serta diperkenalkan pada 

obyek yang nyata. Ini dilakukan setelah mereka mencapai taraf yang lebih tinggi. 

Inilah simbol-simbol yang dilakukan untuk mempermudah komunikasi dan 

interaksi dengan anak tunagrahita. 

3. Implikasi Metodologis 

Penelitian ini merupakan penilitian deskriptif kualitatif yakni penelitian 

yang hanya menggambarkan, mengungkapkan, menceritakan dan meringkas 

berbagai kondisi dan situasi yang ada. Penulis mencoba menjabarkan kondisi 

kongkret dari obyek penelitian dan menghubung-hubungkan variabel-variabel dan 

selanjutnya akan menghasilkan deskripsi tentang obyek penelitian. Sesuai dengan 

penelitian yang penulis angkat, maka fokus penelitian ini adalah untuk melihat 

peran Sekolah Luar Biasa (SLB) Pertiwi dalam meningkatkan kecerdasan anak 

didik untuk anak tunagrahita.  

Dalam teknik pengumpulan data penulis berperan sebagai human 

instrument yaitu berusaha mencari dan mengolah data yang diperlukan hingga 
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akhirnya menyajikan dalam bentuk yang sistematis dan tentu saja disertai dengan 

keterbatasan yang dimiliki penulis. 

Dalam menentukan informan penulis menggunakan purposive sampling 

yaitu agar informasi dan data-data penting dapat digali secara mendalam dan dari 

sumber yang terpercaya. Dalam penelitian penulis mengambil sebanyak  8 

informan yaitu : 5 (lima) orang pengajar serta 3 (tiga) orang anak didik 

tunagrahita. 

Untuk keperluan triangulasi penulis menggunakan triangulasi sumber dan 

metode agar data yang diperoleh mempunyai validitas yang tinggi.  

Setelah pengumpulan data berakhir tindakan penelitian selanjutnya adalah 

menarik kesimpulan berdasarkan seluruh hal yang terdapat dalam penulisan 

reduksi data dan sajian data. 

B. Saran 

1. Bagi pihak sekolah :  

o Untuk lebih meningkatkan kecerdasan anak didik tunagrahita, sebaiknya 

sekolah bekerja sama dengan orang tua anak tunagrahita agar dapat 

memberikan waktunya yang lebih kepada anaknya serta dapat 

meningkatkan kecerdasan / pola pikir yang lebih terarah, sehingga anak 

tidak menjadi bandel, nakal, dan suka membolos. 

o Sebaiknya para pengajar lebih meningkatkan semangat belajar anak 

tunagrahita agar menjadi generasi penerus yang baik. 

o Sekolah harus lebih meningkatkan kedisiplinan kepada anak tunagrahita 

sehingga mereka tidak bersikap semaunya sendiri untuk mendapatkan 

pendidikan karena pendidikan adalah obor dalam kehidupan. 
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2. Bagi orang tua : 

o Orang tua hendaknya lebih meningkatkan sikap kedisiplinan terhadap 

anaknya. 

o Orang tua harus memberikan contoh baik kepada anaknya agar menjadi 

anak seperti yang diharapkan. 

o Orang tua seharusnya tidak selalu memanjakan anaknya tetapi lebih 

kepada kebutuhannya. 

3. Bagi anak tunagrahita 

o Anak tunagrahita seharusnya lebih rajin dan giat belajar demi tercapai 

segala cita-citanya. 

o Anak tunagrahita hendaknya patuh dan taat terhadap guru dan orang 

tuanya agar segala sesuatu yang diberikan bisa dimengerti dan dipahami. 

o Anak tunagrahita yang mampu latih dan mampu didik seharusnya 

memberi contoh baik pada teman-temannya. 
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