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ABSTRAK 

Hajuni, Tri. 2015. Membangun Rasa PercayaDiriAnakTunagrahita (StudiKasus 

di SLB NegeriJenanganPonorogoTahunAjaran 2014/1015).Skripsi. 

Program StudiPendidikan Guru Madrasah 

IbtidaiyahJurusanTarbiyahSekolahTinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo. PembimbingtunggalMuhlison Effendi M.Ag 

Kata Kunci: Kepercayaandiri, AnakTunagrahita 

DalamUndang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentangsistemPendidikan 

Nasional Pasal 32 desebutkanbahwa: Pendidikankhusus (pendidikanluarbiasa) 

merupakanpendidikanbagipesertadidik yang 

memilikitingkatkesulitandalammengikuti proses 

pembelajarankarenakelainanfisik, emosional, mental, social. Seperti yang 

penelitibahas kali iniyaitutentanganakpenyandangtunagrahita. 

Olehkarenaituanaktunagrahitaberhakmemperolehhak yang samasepertianak 

normal padaumumnya. 

Anaktunagrahitamerupakanindividu yang memiliki IQ di bawah normal 

bisadibilangketerbelakangan mental. Hal 

itukemungkinanakanmembuatsetiapindividunyamengalami rasa rendahdiri, 

halitubisadikatakan negative, makadiperlukanadanyacarauntukmembangun rasa 

percayadiripadaanaktunagrahita. 

Penelitianinibertujuanuntuk: (1) Bagaimanastrategi yang digunakan guru 

untuk membangun rasa percayaan diri anak tunagrahita di SLB NegeriJenangan 

Ponorogo, (2) Bagaimana cara guru mengatasi kesulitan dalammembangun rasa 

percayaan diri anak tunagrahita di SLB NegeriJenangan 

Ponorogo.Penelitianinimenggunakanjenispenelitianstudikasus. Adapun data 

dansumber data dalampenelitianiniadalah kata-kata dandokumen, 

sedangkansumberdatanyayaituinforman, sumber data 

tertulisdalambentukdokumendanbuku. Teknikpengumpulan data 

menggunakanmetodewawancara, pengamatandandokumentasi. 

Adapunteknikanalisadatanyamenggunakan proses berfikirdedukatifdaninduktif. 

Berdasarkananalisa data di SLB NegeriJenanganPonorogoditemukan: (1) 

Membangun rasa percayadirianaktunagrahitamemangsangatdiperlukan. 

Karenaanaktunagrahitamemilikiketerbatasan yang memerlukanbimbingan agar 

tidakterlalubergantungpada orang lain. Strategi yang guru 

gunakanyaitumelaluipendekatan individual, (2) 

Mengatasikesulitandalammembangun rasa 

percayadirianaktunagragitatidaklahmudah. Membutuhkan proses danwaktu yang 

panjang. Hanyaketekunandankesabaranpenuhdari guru yang 

menjadicarauntukmenghadapianaktunagrahita yang IQ dibawah normal, (3) 

Hasildarimembangun rasa percayadirianaktunagrahita, 

memilikiketerbatasandalamkeberhasilanya, 

karenapadadasarnyaanaktunagrahitaadalahanak yang keterbelakangan mental. 

Sehinggatingkatkeberhasilananaktunagrahitamempunyaitakarantersendiri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengembangan pendidikan khususnya pendidikan untuk anak 

berkebutuhan khusus sesungguhnya wajib menjadi pemikiran dan usaha 

bersama sesuai dengan kecenderungan global yang terjadi di sekitar. Kondisi 

itulah yang menjadi dasar pemikiran dan pengembangan bagi perguruan 

tinggi yang mengemban misi pendidikan. Di sisi lain, pendidikan merupakan 

instrumen utama pembangunan sumber daya manusia (SDM). 

Salah satu kebijakan bidang pendidikan. Sebagai implementasi dari 

kebijakantersebut sudah selayaknya program dan kegiatan membangun 

bidang pendidikan diarahkan untuk mengembangkan profesionalisme guru 

dalam pemberian motivasi pada anak berkebutuhan khusus.Seperti yang 

tertera pada undang undang. 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 32 desebutkan bahwa: Pendidikan khusus 

(pendidikan luar biasa) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang 

memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran 

karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial
1
. 

 

Ketetapan undang-undang tersebut bagi anak berkebutuhan khusus 

sangat berarti karena memberi landasan yang kuat bahwa anak berkebutuhan 

khusus perlu memperoleh kesempatan yang sama sebagaimana yang 

diberikan kepada anak normal lainya dalam hal pendidikan dan pengajaran. 

                                                           
1
Mohammad Efendi, Psikopedagogik Anak Berkelainan(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 1. 
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Pola asuh dari orang tua sangat berguna untuk mengenal lebih dekat 

kepribadian anak, dan yang terpenting adalah untuk membantu anak merasa 

aman. Jika anak merasa aman dan puas dengan kasih sayang orang tua, 

kepribadianya semakin mantab, dan dia siap menghadapi tantangan 

hidup.
2
Kemungkinan,sebagian besar orang awam dan orang tua tidak 

menyadari betapa pentingnya memberikan kasih sayang padaanak 

berkebutuhan khusus. 

Bagaimana anak berkebutuhan khusus tumbuh di lingkungan seperti 

apa, dididik, dan diarahkan. Karena faktor Lingkungan ialah, segala sesuatu 

yang ada di luar manusia. Baik yang hidup maupun mati. Baik tumbuh-

tumbuhan, hewan, manusia, maupun batu-batu, gambar, angin, 

musim,keadaan udara, curah hujan, jenis makanan pokok, pekerjaan orang 

tua, hasil-hasil budaya yang bersifat materal maupun yang bersifat spiritual. 

Semua ikut serta membentuk pribadi seseorang yang berada di lingkungan 

itu.
3
 Faktor lingkungan yang sangat berpengaruh itulah yang perlu 

diperhatikan. Dimulai dari bagaimana seorang anak berkebutuhan khusus 

beradaptasi dengan keadaan sekitarnya. 

Adaptasi adalah keseimbangan akomodasi dan asimilasi. Dan devinisi 

lain adaptasi adalah kegiatan mental dimana untuk pertama kalinya individu 

berusaha menghadapi suatu bagian lingkungan.
4
 

Dalam sebuah lingkungan tempat tinggal, dimana banyak masyarakat 

yang satu dan lainya tidak memiliki kesamaan yang sama tentang tingkat 

                                                           
2
 Abdul Mustaqim, Menjadi Orangtua Bijak(Bandung: Mizan Pustaka, 2005), 50. 

3
 Agus Sujanto, et al., Psikologi Kepribadian (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 5. 

4
Sutjihati Somantri, Psikologi Anak Luar Biasa  (Bandung: Refika Aditama, 2006), 6. 
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kesadaran mengeni anak berkebutuhan khusus. Masing-masing menyikapinya 

secara positif, ada pula yang menyikapinya secara negative. Dan sangat 

disayangkan, jika seorang anak berkebutuhan khusus berada di lingkungan 

yang tidak menyikapinya secara positif. 

Selayaknya orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus 

memikirkan bagaimana anak berkebutuhan khusus beradaptasi dengan 

lingkungan walau dengan segala kekuranganya, orang tuadiharapkan mampu 

menempatkan posisi anak berkebutuhan khusus, Yang terpenting memilih 

lingkungan tempat tinggal atau sekolah. Mengenai tempat tinggal, mungkin 

semua orang tua belum tentu mampu mengusahakanya. Semisal berpindah 

kerumah yang lingkunganya bisa diadaptasikan, karena situasi yang 

terbatas,dimana kedua orang tua atau yang merawatnya tidak mampu 

berpindah, dikarenakan perekonomian keluarga ataupun kepentingan yang 

lain.Namun untuk pendidikanya,demi masa depan yang memang berhak 

dimiliki semua anak berkebutuhan khusus untuk kedepanya, sebaiknya lebih 

diperhatikan demi perkembanganya. 

Karena perkembangan adalah seumur hidup, perkembangan yang 

menyangkut berbagai macam perubahan dari hasil interaksi faktor-faktor 

perkembangan akan berlangsung secara berkesinambungan sepanjang siklus 

kehidupan.
5
 

Kurang efektif jika anak berkebutuhan khusus ditempatkan di sekolah 

umum yang notabenya tidak dikhususkan untuk anak berkebutuhan khusus, 

                                                           
5
 Wiji Hidayati, Sri Purnami, Psikologi Perkembangan (Yogyakarta: TERAS, 2008), 7. 
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melainkan anak normal lainya.Sebab, tidak ada kekhususan untuk anak 

berkebutuhan khusus dikawatirkan akan tertinggal dengan anak normal lainya 

dalam pembelajaran, selain itu mempersulit guru yang tidak berpengalaman 

dengan anak berkebutuhan khusus. Dan kondisi anak berkebutuhan khusus 

mungkin akan kesulitan untuk bersosialisasi dengan anak normal lainya, 

karena perbedaan fisik ataupun mentalnya. 

Lain halnya jika anak berkebutuhan khusus ditempatkan di sekolah 

yang memang khusus untuk menanganinya, misalnya di SLB (Sekolah Luar 

Biasa) Guru-Guru pendidiknya lebih berpengalaman, selain itu banyak anak 

berkebutuhan khusus lainya. Pengajarannya terprogram, memungkinkan tidak 

ada yang tertinggal jauhdalam pemahaman pembelajarannya, walau setiap 

individunya berbeda taraf pemahamanya, setidaknya bisa disetarakan. Namun 

penempatan sekolah anak berkebutuhan khusus tergantung juga pada 

kebijakan orang tua atau yang merawatnya. 

Maka dengan memberikan kesempatan yang samapada anak 

berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Seperti 

investasi jangka panjang dengan lahirnya anak berkebutuhan khusus yang 

terdidik dan terampil, dan dari efek psikologis,diharapkan tumbuh motif 

berprestasi dan peningkatan harga diri anak berkebutuhan khusus.
6
 

Pendidikan khusus untuk anak berkelainan,anak yang di anggap 

memiliki kelainan penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal 

umumnya, dalam hal fisik, mental, maupun karakteristik berperilaku 

                                                           
6
Mohammad Efendi, Psikopedagogik Anak Berkelainan, 1. 
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sosialnya, atau anak yang berbeda dari rata-rata umumnya, dikarenakan ada 

permasalahan dalamkemampuan berpikir, penglihatan, pendengaran, 

sosialisasi, dan bergerak. Sehingga untuk pengembangan potensinya perlu 

layanan pendidikan khusus sesuai dengan karakteristiknya.
7
 

Setiap anak yang menyadari bahwa dirinya berbeda mentalnya akan 

jatuh dan tidak mampu untuk berkembang karena rasa minder atau rendah diri 

yang ia derita,hal itu merupakan kondisi psikis yang akan sangat mengganggu 

seorang anak berkebutuhan khusus untuk tidak mau menonjolkan diri. 

Beberapa faktor munculnya perasaan minder atau rendah diri yaitu karena 

merasa dicerca dan dihina, dimanjakan secara berlebihan, orang tua yang 

bertindak diskriminatif dalam memberikan kasih sayang, keyatiman, 

kemiskinan, dan cacat fisik.
8
 

Selain itu anak akan cenderung berkeinginan menutup diri, muncul 

karena konsep diri yang negative, timbul dari kurangnya kepercayaan pada 

kemampuan dirinya, merasa kurang mampu mengatasi persoalan, Orang yang 

kurang percaya diri akan cenderung sedapat mungkin menghindari situasi 

komunikasi, ia takut orang lain menyalahkanya dan mengejeknya, dan lebih 

banyak diam.
9
 

Dan kategori anak berkebutuhan khusus yang cenderung memiliki 

perasaan seperti itu adalah anak tunagrahita, karena memiliki taraf kecerdasan 

                                                           
7
Ibit., 2 

8
 Abdullah Nashih Ulwa, Mengembangkan Kepribadian Anak (Bandung: Remaja Rosdakarya 

Offset, 1996), 125. 
9
 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2012), 

107. 
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yang sangat rendah sehingga untuk meniti tugas perkembanganya ia sangat 

membutuhkan layanan pendidikan dan bimbingan secara khusus.
10

 

Setiap anak perlu kepercayaan diri yang penuh agar lebih 

memberanikan diri untuk melakukan suatu tindakan.Dr. Akrim Ridha 

mengatakan, bahwa kepercayaan pada diri sendiri (al tsiqah bi al nafs) adalah 

sumber potensi utama seseorang dalam hidupnya. Jika seseorang sudah tidak 

lagi percaya diri percaya diri, misalnya tidak percaya akan cita cita hidupnya 

dan keputusan-keputusan yang di ambilnya serta tidak percaya akan potensi 

segala kemungkinan dari dirinya atau al iman bi dzathi maka hilanglah 

seluruh sumber potensi diri mereka.
11

 

Keadaan dan lingkungan yang tidak tepat.Akan tidak baik jika 

membuatnya sadar, bahwa keberadaanya diremehkan. Bahkan tidak diterima 

orang lain disekitarnya, menjadi suatu masalah yang sangat berdampak pada 

perkembangan mentalnya dalam jangka panjang. Untuk mengantisipasi 

keadaan itu, anak tunagrahita harus diberi dukungan penuh agar membuatnya 

sadar bahwa dia berarti. Dan Mampu membangun kepercayaan dirinya, 

dengan kondisi yang dia miliki untuk mencapai masa depanya. 

Maka perhatian untuk membangun kepercayaan diri anak 

berkebutuhan khusus pada anak tunagrahita sangat dibutuhkan. Terlebih di 

Sekolah Luar Biasa (SLB) perlu di tanamkan, dengan tujuan agar siswa dapat 

mandiri serta mampu berpartisipasi dalam lingkungan. Di SLB Negeri 

Jenangan Ponorogo. Terdapat beberapa jenjang yaitu, tingkat TKLB, SDLB, 

                                                           
10

 Mohammad Efendi, Psikopedagogik Anak Berkelainan, 110. 
11

 Izzatul Jannah, Percaya Diri Aja, Lagi! (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 6. 
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SMPLB, SMALB. Dari jenjang yang lengkap yaitu TK-SMA akan 

memudahkan para orang tua untuk menyekolahkan anak mereka sesuai umur 

dan jenjang yang lebih baik. 

Karena peneliti memfokuskan anak berkebutuhan khusus di jenjang 

pendidikan sekolah dasar,dan dalam masa ini perlu dukungan serta 

pendidikan yang baik untuk perkembangan anak berkebutuhan khusus diusia 

SD, dimana membutuhkan guru-guru pendidik serta sistem pembelajaranya 

yang berkompeten.Di sekolah ini, khususnya di jenjang SD mayoritas 

terdapat anak penyandang tunagrahita. Karna itu di SLB Negeri Jenangan 

Ponorogo ini, sangat cocok untuk dipilih sebagai tempat penelitian.Selain 

letaknya strategis dan tidak jauh dari rumah peneliti. SLB ini salah satunya 

yang menerima anak berkebutuhan khusus, untuk mendorong keberanian 

pada anak berkebutuhan khusus, yang pada dasarnya berbeda dengan anak 

normal lainya. 

Berangkat dari fakta dengan keadaan yang terjadi di lingkungan sosial 

kita, seperti memiliki anak berkebutuhan khusus, khususnya anak tunagrahita 

di lingkungan atau di keluarga. Terjadi pada manusia tentang perbedaan 

antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus perlu adanya perhatian 

yang lebih pada anak tunagrahita, untuk membantu meraih harapan dan cita-

cita mereka serta bersosialisasi dengan baik sebagai warga negara Indonesia. 
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Berdasarkan dari latar belakang masalah seperti yang sudah diuraikan 

di atas, maka judul penelitian ini adalah “MEMBANGUN RASA PERCAYA 

DIRI ANAK TUNAGRAHITADI SLB NEGERIJENANGAN PONOROGO 

TAHUN AJARAN 2014/2015”. 

B. Fokus Penelitian 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan 

pada membangun rasa percayaan diri anak tunagrahita jenjang SDLB di SLB 

Negeri Jenangan Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana strategi yang digunakan guru untuk membangun rasa 

percayaan diri anak tunagrahita di SLB Negeri Jenangan Ponorogo 

Tahun Ajaran 2014/2015? 

2. Bagaimana cara guru mengatasi kesulitan dalam membangun rasa 

percayaan diri anak tunagrahita di SLB Negeri Jenangan Ponorogo 

Tahun Ajaran 2014/2015? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian yang tertera di 

atas, maka tujuan peneliti ini adalah: 

1. Untuk menjelaskanstrategi yang digunakan guru dalam membangun rasa 

percaya diri anak tunagrahita di SLB Negeri Jenangan Ponorogo Tahun 

Ajaran 2014/2015. 
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2. Untuk menjelaskan bagaimana cara guru mengatasi kesulitan dalam 

membangun rasa percaya diri anak tunagrahita di SLBNegeri  Jenangan 

Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan persoalan dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat dan kegunaan sebagai berikut: 

1. Secara Teori 

Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa di SLB 

Negeri Jenangan Ponorogodapat membangun kepercaya diri siswanya 

dengan baik untuk bersosialisasi. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini hasilnya diharapkan bisa langsung di aplikasikan ke 

guru, sekolahan SLB dengan cara mensosialisasikan pentingnya 

membangun kepercayaan diri terhadap anak berkebutuhan khusus 

khususnya anak tunagrahita 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan 

menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 

dan lain-lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 
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kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.
12

 

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, 

devinisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak 

meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 

Pendekatan kualitatif lebih lanjut, mementingkan proses dibanding 

dengan hasil akhir. Oleh karena itu urutan kegiatan dapat berubah-ubah 

bergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. 

Dan tujuan penelitian biasanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat 

praktis.
13

 

Terdapat banyak jenis penelitian kualitatif, Namun peneliti 

memfokuskan pada metode-metode yang paling umum yaitu, dengan 

menggunkan jenis penelitian studi kasus, yaitu suatu penelitian kualitatif 

yang berusaha mengemukakan makna, menyelidiki proses, memperoleh 

pengertian, dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, 

atau situasi.
14

 

Penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam 

mengenai kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus. Dan penelitian ini 

dilakukan secara intensif bagaimana guru pendidik membangun, dan 

mengatasi rasa rendah diri pada anak berkebutuhan khusus, dengan 

                                                           
12

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 

4. 
13

 H. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Pustaka Setia, 2009), 94. 
14

 Emzir, Metodologi Penelitian kualitatif: Analisis Data  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012), 20. 
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srategi dan cara yang bagaimana, agar rasa percaya diri mampu 

dikembangkan. 

2. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dengan pengamatan, 

Namun peranan penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya. 

Untuk itu di dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen, 

sekaligus pengumpul data. 

Peneliti kualitatif berusaha berinteraksi dengan subjek 

penelitianya secara alamiah, dan dengan cara yang tidak memaksa. 

Kehadiran peneliti disini menggunakan peran sebagai pengamat yang 

berperan serta, yang artinya peneliti disini mengadakan pengamatan dan 

mendengarkan secara secermat mungkin sampai pada yang sekecil-

kecilnya sekalipun.
15

 

Sebagai pengamat, peneliti berperan serta dalam kehidupan 

sehari-hari, subjeknya pada setiap situasi yang diinginkan untuk dapat 

dipahami. Jadi jelas tidak pada seluruh peristiwa peneliti perlu berperan 

serta.
16

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah SLB Negeri Jenangan Ponorogo. Di 

SLB ini terdapat beberapa jenjang pendidikan yaitu TKLB, SDLB, 

SMPLB, SMALB. Disini peneliti mengambil jenjang (SDLB) Sekolah 

Dasar Luar Biasa, sehingga sesuai dengan jurusan peneliti yaitu 

                                                           
15

Lexy J. Moleong. MetodologiPenelitian Kualitatif,  25. 
16

Ibid., 164. 
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PGMI/PGSD, serta pertimbangan lain yaitu, lokasi ini dipilih 

berdasarkan penyesuaian dengan topik yang diteliti yaitu tentang 

membangun kepercayaan diri anak tunagrahita. 

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata 

dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain.
17

Maksud dari kata-kata dan tindakan di sini adalah kata-kata 

dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai, yang dicatat 

melalui catatan tertulis atau melalui perekaman, pengambilan foto, atau 

film. Sedangkan sumber dan data tertulis, foto, serta hal-hal lain yang 

diperlukan merupakan perlengkap dari metode wawancara dan 

dokumentasi. 

Adapun sumber data primer penelitian ini yaitu person atau orang 

yang berlaku sebagai informan, yang meliputi kepala sekolah, waka 

kurikulum, dan guru-guru pengajar di SLB tersebut. Sedangkan sumber 

data sekunder adalah paper yang meliputi sumber data tertulis dalam 

bentuk dokumen sekolah dan buku-buku, serta place yaitu SLB Negeri 

Jenangan Ponorogo. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan, dalam penelitian kualitatif ini 

menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi 

peneliti, fenomenadapat dimengerti maknanya secara baik, apabila 

                                                           
17

Ibid., 157. 
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peneliti melakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara 

mendalam, dan observasi pada latar. Dimana fenomena tersebut 

berlangsung. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara 

menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau 

responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap 

muka.
18

Wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini 

adalah wawancara mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data 

ini bisa terkumpul semaksimal mungkin. Dalam penelitian ini ada 

beberapa orang yang akan dijadikan informan, diantaranya adalah: 

1). Guru pendidik, untuk mendapatkan data tentang kompetensi 

siswa berkebutuhan khusus. 

2). Kepala sekolah, untuk mendapatkan data tentang sejarah 

berdirinyaSLBNegeri Jenangan Ponorogo, letak geografis, dan 

upaya lembaga dalam membangun kepercayaan diri anak 

tunagrahita. 

3). Waka kurikulum, untuk mendapatkan data tentang struktur 

organisasi sekolah, data siswa, daftar guru, daftar kariawan, 

serta daftar sarana dan prasarana sekolah. 

                                                           
18

H. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, 131. 
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Hasil wawancara dari informan tersebut ditulis lengkap 

dengan kode-kode wawancara. Tulisan lengkap dari wawancara ini 

dinamakan transkrip wawancara. 

b. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap unsur-unsur atau gejala yang tampak dalam 

suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.
19

 

Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya 

wawancara dan hasil wawancara agar dapat dipahami dalam 

konteksnya. Observasi dilakukan terhadap subjek, perilaku subjek 

selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti, dan hal-hal 

yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan 

terhadap hasil wawancara. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap 

usaha guru pendidik dalam membangun kepercayaan diri anak 

berkebutuhan khusus, guna meninjau dan melengkapi data-data yang 

kurang falid. 

c. Dokumentasi 

Disamping observasi dan wawancara, para peneliti kualitataif 

dapat juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab 

pertanyaan terarah. Dokumen- dokumen bisa mencakup budget, 

iklan, deskripsi kerja, laporan tahunan, memo, arsip, sekolah, 

                                                           
19

Ibid., 134. 
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korespondensi, brosur informasi, materi pengajaran, laporan 

berskala, websites, paket orientasi atau rekruitmen, kontrak, catatan 

proses pengadilan, poster, detik-detik pertemuan, menu, dan banyak 

jenis item tertulis lainya.
20

 

Apabila peneliti diberikan izin untuk mencakup apa yang 

dipelajari dari dokumen-dokumen ini dalam makalah akhir peneliti. 

Dokumen tersebut harus dikutip secara memadai dan dimaksukkan 

dalam daftar pustaka dari makalah akhir tersebut. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Hubberman 

yang mengemukakan bahwa  aktifitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlaku secara terus menerus secara 

tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Adapun langkah-langkah 

analisisnya adalah:
21

 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, 

penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasikan data mentah 

yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Peneliti 

mereduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema polanya, 

serta membuang yang tidak perlu. Dengan begitu data yang telah 

                                                           
20

Emzir.Metodologi Penelitian kualitatif: Analisis Data , 61-63. 
21

Ibid., 129-133. 
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direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

b. Model Data (Data display) 

Dalam penelitian kualitatif model data mencakup berbagai 

jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan. Semua dirancang 

untuk merakit informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat 

diakses secara langsung, bentuk yang praktis. Dengan demikian 

peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan dapat dengan baik 

menggambarkan kesimpulan yang dijustifisikan maupun bergerak ke 

analisis tahap berikutnya model mungkin menyarankan yang 

bermanfaat. 

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan 

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan 

verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti 

kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat 

keturunan pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur 

kausal, dan proposisi-proposisi. Peneliti yang kompeten dapat 

menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, namun baru 

mulai dan pertama masih samar. 

Kesimpulan akhir mungkintidak terjadi hingga pengumpulan 

data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, 

pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang 

digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, 
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tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika 

seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan 

(reliabilitas). Derajat keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan 

pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan trianggulasi. 

Ketekunan pengamatan adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari.
22

 

Disini peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk pengecekan 

keabsahan data dalam proses penelitian kualitatif. Triangulasi pengumpul 

data yaitu peneliti mengomparasikan hasil data yang diperoleh dari 

observasi dengan wawancara. Kemudian, dengan cara triangulasi dari 

berbagai sumber, yaitu mengomparasikan hasil temuan data dari 

informan yang satu dan informan lainya di tempat dan waktu yang 

berbeda. Selanjutnya, menggunakan triangulasi, yaitu data diperoleh 

pada saat (di) dan setelah (dari) lapangan diabstraksikan dengan 

perspektif teoretis yang relevan. Proses triangulasi ini dilakukan oleh 

peneliti sejak memperoleh data di lapangan dan setelah data-data 

dilapangan itu terkumpulkan secara komprehensif.
23
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian kualitatif, 171 
23

 H. Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, 187. 
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8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian ini ada tiga tahapan ditambah tahap 

terahir dari penelitian yaitu: tahap penulisan laporan hasil penelitian. 

Adapun tahap-tahap penelitian tersebut adalah:a.Tahap pra lapangan 

meliputi: Menyusun rencana penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih 

dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian yang 

menyangkut etika penelitian; b. tahap pekerjaan lapangan yang 

mengikuti: memahami latar penelitian dan persiapan diri memasuki 

lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data; c. tahap analisis 

data, yang meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data; d. 

tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika adalah suatu pembahasan untuk memudahkan maksud 

yang terkandung dalam proposal ini. Untuk mempermudahkanya, proposal ini 

dibagi menjadi beberapa bab yang dilengkapi dengan pembahasan yang 

dijelaskan secara sistematis, yaitu: 

Bab I, merupakan pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk memberikan 

gambaran umum pola pemikiran bagi seluruh peneliti. Yang meliputi latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan peneliti, 

manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II, merupakan kajian teoritis tentang membangun pengertiaan 

kepercayaan diri anak tunagrahita. Dalam bab ini diungkapkan mengenai 
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pengertian kepercayaan diri,ciri-ciri individu yang percaya diri, faktor-faktor 

penyebab adanya gejala tidak percaya diri, klasifikasi anak tunagrahita, 

penyebap anak tunagrahita, factor penyebab tunagrahita, upaya pencegahan 

tunagrahita, karakteristik anak tunagrahita, serta telaah hasil penelitian 

terdahulu. 

Bab III, merupakan temuan penelitian. Bab ini mendiskripsikan tentang 

sejarah berdirinya SLB NegeriJenangan Ponorogo, letak geografis, struktur 

organisasi, visi dan misi, daftar guru, karyawan, sarana dan prasarana, 

rencana peningkatan membangun kepercayaan diri anak tunagrahita. 

Bab IV, merupakan analisis data, tentang guru membangun kepercayaan diri, 

langkah-langkah membangun.  

Bab kelima, merupakan penutup. Bab ini berfungsi mempermudah para 

pembaca dalam mengambil inti skripsi ini yaitu kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN ATAU TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Percaya Diri  

Kepercayaan diri secara bahasa menurut Vandenbos adalah 

percaya pada kapasitas kemampuan diri dan terlihat sebagai kepribadian 

yang positif. Pendapat itu menunjukkan bahwa orang yang percaya diri 

memiliki keyakinan untuk sukses.
24

 

Rasa percaya diri (self confidence) adalah keyakinan seseorang 

akan kemampuan yang dimiliki untuk menampilkan perilaku tertentu 

atau untuk mencapai target tertentu. Dengan kata lain, kepercayaan diri 

adalah bagaimana kita merasakan tentang diri kita sendiri, dan perilaku 

kita akan merefleksikan tanpa kita sadari, bukan merupakan bakat 

(bawaan), melainkan kualitas mental, artinya kepercayaan diri 

merupakan pencapaian yang dihasilkan dari proses pendidikan atau 

pemberdayaan.Kepercayaan diri dapat dilatih atau dibiasakan. Dan 

percaya diri merupakan keyakinan seseorang terhadap segala aspek 

kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan tersebut membuatnya merasa 

mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan hidupnya. Rasa percaya diri 

merupakan suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan 
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Niko Dimas Saputro&Miftahun Ni‟mah Suseno, “Hubungan Antara Kepercayaan Diri 
Dengan Employability Pada Mahasiswa,” Spikologi. 



22 

 

 

 

yang ada pada dirinya dan diwujudkan dalam tingkah lakunya sehari-

hari.
25

 

Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan yang dimiliki 

seseorang bahwa dirinya mampu berperilaku seperti yang dibutuhkan 

untuk memperoleh hasil seperti yang diharapkan Sementara itu Taylor 

dkk mengatakan bahwa orang yang percaya diri memiliki sikap yang 

positif terhadap diri sendiri. Meskipun kepercayaan diri diidentikan 

dengan kemandirian, orang yang kepercayaan dirinya tinggi umumnya 

lebih mudah terlibat secara pribadi dengan orang lain dan lebih berhasil 

dalam hubungan interpersonal. 

Dan rasa percaya diri bukan merupakan sifat yang diturunkan 

(bawaan) melainkan diperoleh dari pengalaman hidup, serta dapat 

diajarkan dan ditanamkan melalui pendidikan, sehingga upaya-upaya 

tertentu dapat dilakukan guna membentuk dan meningkatkan rasa 

percaya diri. Dengan demikian kepercayaaan diri terbentuk dan 

berkembang melalui proses belajar di dalam interaksi seseorang dengan 

lingkungannya. Permasalahan utama dalam kecemasan.
26

 

Kepercayaan diri merupakan sifat kepribadian yang sangat 

menentukan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kepercayaan diri 

mempengaruhi sikap hati-hati, ketergantungan, ketidakserakahan, 

                                                           
25

Sri Wahyuni, “Hubungan  AntaraKepercayaan Diri Dengan Kecemasan Berbicara 

Di depan Umum Pada Mahasiswa Psikologi,” Psikologi, 1 (2014), 54. 
26

Siska, Sudardjo & Esti Hayu Purnamaningsih, “Kepercayaan Diri Dan Kecemasan 
Komunikasi Interpersonal Pada Mahasiswa,” Psikologi, 2 (2003), 68-69. 
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toleransi dan cita-cita. Rasa percaya diri adalah satu diantara aspek-aspek 

kepribadian yang penting dalam kehidupan manusia. 

Kepercayaan diri dapat dilatih atau dibiasakan. Faktor 

lingkungan, terutama orang  tua dan guru berperan sangat besar. Pada sisi 

lain, anak yang memiliki percaya diri yang rendah / kurang, akan 

memiliki sifat dan perilaku antara lain: tidak mau mencoba suatu hal 

yang baru, merasa tidak dicintai dan tidak diinginkan, punya 

kecenderungan melempar kesalahan pada orang lain, memiliki emosi 

yang kaku dan disembunyikan, mudah mengalami rasa frustrasi dan 

tertekan  meremehkan bakat dan kemampuannya sendiri, serta mudah 

terpengaruh orang lain. Khususnya untuk  kondisi mental yang tidak 

normal, akan sulit berbaur dengan lingkungan / situasi baru (butuh waktu 

yang cukup lama untuk menyesuaikan diri).
27

 

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

percaya diri adalah sikap dapat menghargai dan menerima dirinya sendiri 

sejajar dengan orang lain, tanpa menonjolkan kelebihan dan kelemahan 

diri sendiri, sehingga seseorang akan merasa mampu menghadapi situasi 

apapun dan dapat menerima diri sendiri apa adanya. 

 

 

2. Ciri-ciri Individu Yang Percaya Diri 
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Inge Pudjiastuti Adywibowo, “Memperkuat Kepercayaan Diri Anakmelalui 

Percakapan Referensial,” Pendidikan Penabur, 15 (Desember 2010), 40. 
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Teori Lauster mengungkapkan tentang kepercayaan diri 

mengemukakan ciri-ciri orang yang percaya diri, yaitu: 

1) Percaya pada kemampuan sendiri yaitu suatu keyakinan atas diri 

sendiri terhadap segala fenomena yang terjadi yang berhubungan 

dengan kemampuan individu untuk mengevaluasi serta mengatasi 

fenomena yang terjadi tersebut. 

2) Bertindak mandiri dalam mengambil keputusan yaitu dapat 

bertindakdalam mengambil keputusan terhadap diri yang dilakukan 

secara mandiriatau tanpa adanya keterlibatan orang lain dan mampu 

untuk meyakinitindakan yang diambil. 

3) Memiliki rasa positif terhadap diri sendiri yaitu adanya penilaian 

yangbaik dari dalam diri sendiri, baik dari pandangan maupun 

tindakan yangdilakukan yang menimbulkan rasa positif terhadap diri 

dan masadepannya. 

4) Berani mengungkapkan Pendapat. Adanya suatu sikap untuk 

mampumengutarakan sesuatu dalam diri yang ingin diungkapkan 

kepada oranglain tanpa adanya paksaan atau rasa yang dapat 

menghambatpengungkapan tersebut.
28

 

 

3. Faktor-Faktor Penyebab Adanya Gejala Tidak Percaya Diri 

Gejala rasa tidak percaya diri dimulai dari adanya kelemahan-

kelemahan tertentu di dalam aspek kepribadian seseorang. Berbagai 
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kelemahan pribadi yang biasanya dialami dan sering menjadi sumber 

penyebap timbulnya rasa tidak percayaan diri yakni : cacat atau kelainan 

fisik, keterbelakangan mental, buruk rupa ekonomi lemah, status social, 

sering gagal, kalah bersaing, kurang cerdas, pendidikan rendah, 

perbedaan lingkungan, tidak siap menghadapi situasi tertentu, tidak 

supel, sulit menyesuaikan diri, mudah cemas, tidak terbiasa, mudah 

gugup, pendidikan keluarga tidak baik, sering menghindar, mudah 

menyerah, tidak bisa menarik simpati orang lain. 

4. Usaha Menumbuhkan Rasa Percaya Diri 

Rasa percaya diri merupakan salah satu kebutuhan remaja 

disamping kebutuhan lainya, apa lagi bagi anak tunagrahita sangatlah 

penting karena rasa percaya diri muncul dari psikis individunya. Ada 

empat cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri yaitu: 

a. Mengidentifikasi penyebab dari rendahnya rasa percaya diri. 

b. Domain-domain kompetensi diri yang penting. 

c. Memberikan dukungan emosional. 

d. Penerimaan social, Mengatasi masalah-masalah. 

Mengidentifikasi sumber rasa percaya diri anak yaitu kompetensi 

dalam domain-domain diri yang penting merupakan langkah yang 

penting untuk memperbaiki tingkat kepercayaan diri. Susan harter, 

seorang peneliti dan ahli teori tentang rasa percaya diri secara signifikan, 

maka dari itu anak harus didukung untuk mengidentifikasikan dan 

menghargai kompetensi-kompetensi mereka. 
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Dukungan emosional dan persetujuan social dalam bentuk 

konfirmasi dari orang lain merupakan pengaruh yang juga penting bagi 

rasa percaya diri anak. Beberapa anak dengan rasa percaya diri yang 

rendah memiliki keluarga yang bermasalah atau kondisi dimana mereka 

mengalami penganiayaan atau tidak dipedulikan, situasi-situasi dimana 

anak tidak mendapatkan dukungan. Meskipun persetujuan dari teman 

sebaya menjadi semakin penting di masa remaja, dukungan orang dewasa 

dan teman sebaya juga menjadi factor yang berpengaruh terhadap rasa 

percaya diri remaja. 

Rasa percaya diri akan tumbuh ketika anak menghadapi masalah 

dan berusaha untuk mengatasinya, bukan menghindarinya. Maka peran 

orang tua atau pembimbing disini adalah memberikan kesempatan 

kepada anak untuk berinteraksi sendiri dengan masalahnya sendiri serta 

membiarkannya menjalankan urusannya sendiri. Perilaku ini 

menghasilkan suatu evaluasi diri yang menyenangkan yang dapat 

mendorong terjadinya persetujuan terhadap diri sendiri yang bisa 

meningkatkan rasa percaya diri. 

5. Pengertian Anak Tunagrahita 

Notabennya anak tunagrahita termasuk ke dalam kelompokanak 

berkebutuhan khusus. Yaitu anak yang memiliki kelainan pada fisik, 

mental, tingkah laku atau indranya memiliki kelainan yang sedemikian 

sehingga untuk mengembangkan secara maksimum kemampuanya 

membutuhkan PLB (Pendidikan Luar Biasa). Mereka memiliki hak yang 
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sama dengan anak normal untuk tumbuh dan berkembang di tengah 

lingkungan keluarga.
29

 

Tunagrahita ialah istilah yang digunakan untuk menyebut anak 

yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Istilah lain 

untuk tunagrahita ialah sebutan untuk anak dengan hendaya atau 

penurunan kemampuan atau berkurangnya kemampuan dalam segi 

kekuatan, nilai, kualitas, dan kuantitas. 

Pengertian lain mengenai tunagrahita ialah cacat ganda. 

Seseorang yang mempunyai kelainan mental, atau tingkah laku akibat 

kecerdasan yang terganggu. Istilah cacat ganda yang digunakan karena 

adanya cacat mental yang dibarengi dengan cacat fisik. Misalnya cacat 

intelegensi yang mereka alami disertai dengan keterbelakangan 

penglihatan (cacat mata). Ada juga yang disertai dengan gangguan 

pendengaran. 

Namun, tidak semua anak tunagrahita memiliki cacat fisik. 

Contohnya pada tunagrahita ringan. Masalah tunagrahita ringan lebih 

banyak pada kemampuan  daya tangkap yang kurang. Secara global 

pengertian tunagrahita ialah anak berkebutuhan khusus yang memiliki 

keterbelakangan dalam intelegensi, fisik, emosional, dan sosial yang 

membutuhkan perlakuan khusus supaya dapat berkembang pada 

kemampuan yang maksimal. 
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Berbagai definisi telah dikemukakan oleh para ahli. Salah satu 

definisi yang diterima secara luas dan menjadi rujukan utama ialah 

definisi yang dirumuskan Grossman (1983) yang secara resmi digunakan 

AAMD (American Association on Mental Deficiency) sebagai berikut. 

“Mental retardaction refers to significantly subaverage general 

Intellectual functioning resulting in or adaptive behavior and manifested 

during the developmental period”. Artinya, ketunagrahitaan mengacu 

pada fungsi intelektual umum yang secara nyata (signifikan) berada di 

bawah rata-rata (normal) bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah 

laku penyesuaian diri dan semua ini berlangsung (termanifestasi) pada 

masa perkembangannya. 

Sejalan dengan definisi tersebut, AFMR (1987) menggariskan 

bahwa seseorang yang dikategorikan tunagrahita harus melebihi 

komponen keadaan kecerdasannya yang jelas-jelas di bawah rata-rata, 

adanya ketidak mampuan dalam menyesuaikan diri dengan norma dan 

tuntutan yang berlaku di masyarakat.
30

 

Dari kelainan fisik yang ada pada kelompok anak berkebutuhan 

khusus lainya, Ada beberapa Istilah lain dari anak tunagrahita yaitu, anak 

berkelainan mental atau subnormal dalam beberapa referensi disebut pula 

dengan terbelakang mental, lemah ingatan, feebleminded, mental 

subnormal. Semua makna dari istilah tersebut sama, yakni menunjuk 

kepada seseorang yang memiliki kecerdasan mental dibawah normal. 
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Seseorang yang dikategorikan berkelainan mental subnormal atau 

tunagrahita, jika ia memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikian 

rendahnya (di bawah normal), sehingga untuk meniti tugas 

perkembanganya memerlukan bantuan atau layanan secara spesifik, 

termasuk dalam program pendidikanya. Seringkali masyarakat awam 

menafsirkan bahwa anak tunagrahita dianggap seperti suatu penyakit 

sehingga dengan memasukkan ke lembaga pendidikan atau perawatan 

khusus, diharapakan anak dapat normal kembali. Namun penafsiran 

tersebut salah, sebab anak tunagrahita dalam jenjang manapun sama 

sekali tidak ada hubunganya dengan penyakit atau sama dengan penyakit, 

Mental retarded is not disease but a condition. Jadi, kondisi tunagrahita 

tidak bisa disembuhkan atau diobati dengan obat apapun. 

Rendahnya kapabilitas mental pada anak tunagrahita akan 

berpengaruh terhadap kemampuanya untuk menjalankan fungsi-fungsi 

sosialnya. Anak tunagrahita memiliki batas yang tidak cukup daya 

pikirnya, tidak dapat hidup dengan kekuatanya sendiri di tempat 

sederhana dalam masyarakat, jika ia dapat hidup, hanyalah dengan 

keadaan yang sangat baik. Memberikan implikasi bahwa ketergantungan 

anak tunagrahita terhadap orang lain pada dasarnya tetap ada, meskipun 

untuk masing-masing jenjang anak tunagrahita kualitasnya berbeda, 

tergantung pada berat ringannya ketunagrahitaan yang diderita. 

Maka dalam pengertianya, anak tunagrahita adalah anak yang 

memiliki taraf kecerdasan yang sangat rendah sehingga untuk meniti 
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tugas perkembanganya ia sangat membutuhkan layanan pendidikan dan 

bimbingan secara khusus.
31

 

Dari beberapa definisi yang tertera diatas, beberapa hal yang perlu 

kita perhatikan adalah sebagai berikut:
32

 

a. Fungsi Intelektual umum secara signifikan berada dibawah rata-rata, 

maksudnya bahwa kekurangan itu harus benar-benar meyakinkan 

sehingga yang bersangkutan memerlukan layanan pendidikan 

khusus. Sebagai contoh: anak normal rata-rata IQ 100, sedangkan 

anak tunagrahita memiliki IQ paling tinggi 70. 

b. Kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian (perilaku adaptif), 

maksudnya bahwa yang bersangkutan tidak/kurang memiliki 

kesanggupan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai 

dengan usianya. Ia hanya mampu melakukan pekerjaan seperti yang 

dapat dilakukan oleh anak yang usianya lebih muda darinya. 

c.       Ketunagrahitaan berlangsung pada periode perkembangan, 

maksudnya adalah ketunagrahitaan itu terjadi pada masa 

perkembanngan, yaitu sejak konsepsi hingga usia 18 tahun. 

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa untuk dikategorikan 

sebagai penyandang tunagrahita, seseorang harus memiliki ketiga ciri-ciri 

tersebut. Apabila seseorang hanya memiliki salah satu dari ciri-ciri 

tersebut maka yang bersangkutan belum dapat dikategorikan sebagai 

penyandang tunagrahita. 
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6. Klasifikasi Anak Tunagrahita 

Pengelompokan pada umumnya didasarkan pada taraf 

inteligensinya, yang terdiri dari keterbelakangan ringan, sedang, dan 

berat. Pengelompokan seperti ini sebenarnya bersifat artificial karena 

ketiganya tidak dibatasi oleh garis demarkasi yang tajam. Gradasi dari 

satu level ke level berikutnya bersifat continuum. Dan kemampuan 

inteligensi anak tunagrahita kebanyakan diukur dengan tes Stanford 

Binet dan Skala Weschler (WISC) 

a. Tunagrahita Ringan 

Disebut juga maron atau debil. Kelompok ini memiliki IQ 

antara 68-52 menurut binet, sedangkan menurut Skala Weschler 

(WISC) memiliki IQ 69-55. Mereka masih dapat melakukan 

pekerjaan sederhana. Dengan bimbingan dan pendidikan yang baik, 

anak terbelakang mental ringan pada saatnya akan dapat 

memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri.Anak yang tergolong 

dalam Tunagrahita ringan memiliki banyak kelebihan dan 

kemampuan.  

Mereka mampu dididik dan dilatih. Misalnya, membaca, 

menulis, berhitung, menggambar, bahkan menjahit. Tunagrahita 

ringan lebih mudah diajak berkomunikasi, selain itu kondisi fisik 

mereka juga tidak terlihat begitu mencolok. Mereka mampu 

mengurus dirinya sendiri untuk berlindung dari bahaya apapun. 
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Karena itu anak tunagrahita ringan tidak memerlukan pengawasan 

ekstra, mereka hanya perlu terus dilatih dan dididik. 

Anak keterbelakangan mental ringan dapat didik menjadi 

tenaga kerja seperti pekerjaan laundry, pertanian, peternakan, 

pekerjaan, rumah tangga, bahkan jika dilatih dan dibimbing dengan 

baik anak tunagrahita ringan dapat bekerja di pabrik-pabrik dengan 

sedikit pengawasan. 

Namun demikian anak terbelakang mental ringan tidak 

mampu melakukan penyesuaian social secara independen. Ia akan 

membelanjakan uangnya dengan lugu, tidak dapat merencanakan 

masa depan, dan bahkan suka berbuat kesalahan. Pada umumnya 

anak tunagrahita ringan tidak mengalami gangguan fisik tampak 

seperti anak normal pada umumnya. Oleh karena itu agak sukar 

membedakan secara fisik antara anak tunagrahita ringan dengan 

anak normal. Bila dikehendaki, mereka ini masih dapat bersekolah di 

sekolah anak berkesulitan belajar. Ia akan dilayani pada kelas khusus 

dengan guru dari pendidikan luar biasa.
33

 

b. Tunagrahita Sedang 

Anak tunagrahita sedang disebut juga imbelsil. Kelompok ini 

memiliki IQ 51-36 pada Skala Binet dan 54-40 menurut Skala 

Weschler (WISC). Anak terbelakang mental sedang bisa mencapai 

perkembangan MW sampai kurang lebih 7 tahun. Mereka dapat 
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dididik mengurus diri sendiri, melindungi diri sendiri dari bahaya 

seperti menghindari kebakaran, berjalan di jalan raya, berlindung 

dari hujan, dan sebagainya. 

Tidak jauh berbeda dengan anak tunagrahita ringan. Anak 

tunagrahita sedang pun mampu untuk diajak berkomunikasi. Namun, 

kelemahannya Anak tunagrahita sedang sangat sulit bahkan tidak 

dapat belajar secara akademik seperti belajar menulis, membaca, dan 

berhitung walaupun mereka masih dapat menulis secara social, 

misalnya menulis namanya sendiri, alamat rumahnya, dan lain-lain. 

Tetapi, mereka paham untuk menjawab pertanyan dari orang lain, 

contohnya, ia tahu siapa namanya, alamat rumah, umur, nama 

orangtuanya, mereka akan mampu menjawab dengan jelas. Sedikit 

perhatian dan pengawasan dibutuhkan untuk perkembangan mental 

dan social anak tunagrahita sedang. 

Mereka masih dapat dididik mengurus diri, seperti mandi, 

berpakaian, makan, minum, mengerjakan pekerjaan rumah tangga 

sederhana seperti menyapu, membersihkan perabot rumah tangga, 

dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, anak tunagrahita 

sedang membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Mereka juga 

masih dapat bekerja di tempat kerja terlindung (sheltered 

workshop).
34

 

c. Tunagrahita Berat 
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Kelompok anak tunagrahita berat sering disebut idiot. 

Kelompok ini dapat dibedakan lagi anatara tunagrahita berat dan 

sangat berat. Tunagrahita berat (severe) memiliki IQ antara 32-20 

menurut Skala Binet dan antara 39-25 menurut Skala Weschler 

(WISC). Tunagrahita sangat berat (profound) memiliki IQ dibawah 

19 menurut Skala Binet dan IQ dibawah 24 menurut Skala Weschler 

(WISC). Kemampuan mental atau MA maksimal yang dapat dicapai 

kurang dari tiga tahun. 

Anak tunagrahita berat dapat disebut juga Idiot. Karena 

dalam kegiatan sehari-harinya membutuhkan pengawasan, perhatian, 

bahkan pelayananyang maksimal. Mereka tidak dapat mengurus 

dirinya sendiri. Asumsi anak tunagrahita sama dengan idiot tepat 

digunakan jika anak tunagrahita tergolong dalam tunagrahita berat. 

Anak tunagrahita berat memerlukan bantuan perawatan 

secara total dalam hal berpakaian, mandi, makan, dan lain-lain. 

Bahkan mereka memerlukan perlindungan dari bahaya sepanjang 

hidupnya.
35

 

7. Faktor Penyebab Tunagrahita 

Seseorang menjadi tunagrahita disebabkan oleh berbagai faktor. 

Para ahli membagi faktor penyebab tersebut atas beberapa kelompok. 

Strauss membagi faktor penyebab ketunagrahitaan menjadi dua gugus 

yaitu endogen dan eksogen. Faktor endogen apabila letak penyebabnya 
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pada sel keturunan dan eksogen adalah hal-hal di luar sel keturunan, 

misalnya infeksi, virus menyerang otak, benturan kepala yang keras, 

radiasi, dan lain-lain. 

Cara lain yang sering digunakan dalam pengelompokan faktor 

penyebab ketunagrahitaan adalah berdasarkan waktu terjadinya, yaitu 

faktor yang terjadi sebelum lahir (prenatal), saat kelahiran (natal), dan 

setelah lahir (postnatal). Berikut ini beberapa penyebab ketunagrahitaan 

yang sering ditemukan baik yang berasal dari faktor keturunan maupun 

faktor lingkungan. 

Menelaah sebap terjadinya ketunagrahitaan pada seorang menurut 

kurun waktu terjadinya, yaitu dibawa sejak lahir (factor endogen) yaitu 

factor ketidaksempurnaan psikobiologis dalam memindahkan gen. dan 

factor dari luar seperti penyakit atau keadaan lain (factor eksogen) yaitu 

factor yang terjadi akibat perubahan patologis dari perkembangan 

normal. 

Dari sisi pertumbuhan dan perkembangan, penyebap 

ketunagrahitaan dapat dirinci melalui jenjang berikut: 

a. Kelainan atau ketunaan yang timbul pada benih plasma, Penyebab 

kelainan yang berkaitan dengan faktor keturunan, meliputi hal 

berikut: 

1) Kelainan kromosom, dapat dilihat dari bentuk dan nomornya. 

Dilihat dari bentuk dapat berupa inversi (kelainan yang 

menyebabkan berubahnya urutan gen karena melihatnya 
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kromosom; delesi (kegagalanmeiosis, yaitu salah satu pasangan 

tidak membelah sehingga terjadi kekurangan kromosom pada 

salah satu sel), duplikasi (kromosom tidak berhasil memisahkan 

diri sehingga trejadi kelebihan kromosom pada salah satu sel 

lainnya),  translokasi (adanya kromosom yang patah dan 

patahnya menempel pada kromosom lain). 

2) Kelainan gen. Kelainan ini terjadi pada waktu imunisasi, tidak 

selamanya tampak dari luar (tetap dalam tingkat genotif). Ada 2 

hal yang perlu diperhatikan untuk memahaminya, yaitu 

kekuatan kelainan tersebut, dan tempat gena (lucos)yang 

mendapat kelainan. 

b. Gangguan metabolisme dan gizi 

Metabolisme dan gizi merupakan faktor yang sangat penting 

dalam perkembangan individu terutama perkembangan sel-sel otak. 

Kegagalan metabolisme dan kegagalan pemenuhan kebutuhan gizi 

dapat mengakibatkan terjadinya gangguan fisik dan mental pada 

individu. Kelainan yang disebabkan oleh kegagalan metabolisme dan 

gizi, antara lain phenylketonuria (akibat metabolisme saccharide 

yang menjadi tempat penyimpanan asam mucopolysaccharide dalam 

hati, limpa kecil, dan otak) dan gejala yang tampak berupa ketidak 

normalan tinggi badan, kerangka tubuh yang tidak proporsional, 

telapak tangan lebar dan pendek, persendian kaku, lidah lebar dan 

menonjol, dan tuna grahita; cretinism (keadaan hypohydroidism 



37 

 

 

 

kronik yang terjadi selama masa janin atau saat dilahirkan) dengan 

gejala kelainan yang tampak adalah ketidaknormalan fisik yang khas 

dan ketunagrahitaan. 

c. Infeksi dan keracunan 

Keadaan ini  disebabkan oleh terjangkitnya penyakit-penyakit 

selama janin masih berada didalam kandungan. Penyakit yang 

dimaksut antara lain rubella yang mengakibatkan ketunagrahitaan 

serta adanya kelainan pendengaran, penyakit jantung bawaan, berat 

badan sangat kueang ketika lahir, syphilis bawaan, syndrome 

gravidity beracun, hampir pada semua kasus berakibat 

ketunagrahitaan. 

d. Trauma dan zat radioaktif 

Terjadinya trauma terutama pada otak ketika bayi dilahirkan 

atau terkena radiasi zat radioaktif saat hamil dapat mengakibatkan 

ketunagrahitaan. Trauma yang terjadi pada saat dilahirkan biasanya 

disebabkan oleh kelahiran yang sulit sehingga memerluka alat 

bantuan. Ketidaktepatan penyinaran atau radiasi sinarX selama bayi 

dalam kandungan mengakibatkan cacat mental microsephaly. 

e. Masalah pada kelahiran 

Masalah yang terjadi pada saat kelahiran,misalnya kelahiran 

yang disertai hypoxia yang dipastikan bayi akan menderita 

kerusakan otak,kejang dan napas pendek. Kerusakan juga dapat 

disebabkan oleh trauma mekanis terutama pada kelahiran yang sulit. 
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f. Faktor lingkungan 

Banyak faktor lingkungan yang diduga menjadi penyebab 

terjadinya ketunagrahitaan. Telah banyak penelitian yang digunakan 

untuk pembuktian hal ini, salah satunya adalah penemuan patton & 

Polloway bahwa bermacam-macam pengalaman negatif atau 

kegagalan dalam melakukan interaksi yang terjadi selama periode 

perkembangan  menjadi salah satu penyebab ketunagrahitaan. 

Latar belakang pendidikan orangtua sering  juga dihubungkan 

dengan masalah-masalah perkembangan. Kurangnya kesadaran 

orang tua akan pentingnya pendidikian dini serta kurangnya 

pengetahuan dalam memberikan rangsangan positif dalam masa 

perkembangan anak menjadi penyebab salah satu timbulnya 

gangguan. 

Selain dari sebab- sebab di atas, ketunaan pun dapat terjadi karena: 

a. Radang otak, merupakan kerusakan pada area otak tertentu yang 

terjadi saat kelahiran. 

b. Gangguan fisiologis, berasal dari virus diantaranya rubella (campak 

jerman), virus ini sangat berbahaya dan berpengaruh sangat besar 

pada tri semester pertama saat ibu mengandung. Selain itu ada 

rbesus factor, mongoloid (penampakan fisik mirip keturunan orang 

mongol), akibat gangguan genetic, dan atau kerdil sebagai akibat 

kelenjar tiroid. 
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c. Factor hereditas, atau keturunan diduga sebagai penyebab terjadinya 

ketunagrahitaan, walau masih sulit di pastikan kontribusinya. 

d. Pengaruh kebudayaan, yang berkaitan dengan segenap 

perikehidupan lingkungan psikososial.
36

 

8. Upaya Pencegahan Tunagrahita 

Beberapa alternatif upaya pencegahan timbulnya ketunagrahitaan 

adalah sebagai berikut: 

a. Diagnostik prenatal 

Adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memeriksa 

kehamilan. Dengan usaha ini diharapkan dapat ditemukan 

 kemungkinan adanya kelainan-kelainan pada janin, baik berupa 

kelainan kromosom maupun kelainan enzim yang diperlukan bagi 

perkembangan  janin. Seandainya ditemukan adanya kelainan, maka 

tindakan selanjutnya diserahkan kepada ibu hamil atau keluarganya 

atau pertimbangan-pertimbangan dari dokter ahli dalam masalah 

tersebut. 

b. Imunisasi 

Dilakukan  terhadap ibu hamil maupun anak-anak balita. 

Dengan imunisasi ini dapat  mencegah timbulnya penyakit-penyakit 

yang menganggu perkembangan bayi/anak. 

c. Tes darah 
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Dilakukan terhadap pasangan-pasangan yang akan menikah 

untuk menghindari kemungkinan menurunkan benih-benih yang 

berkelainan. 

d. Pemeliharaan kesehatan 

Terutama bagi ibu-ibu hamil. Hal ini terutama menyangkut 

pemeriksaan kesehatan selama hamil, penediaan gizi/nutrisi serta 

vitamin yang memadai, menghindari radiasi, dan sebagainya. 

e. Program KB 

Diperlukan untuk mengatur kehamilan dan menciptakan 

keluarga yang sejahtera baik dalam segi fisik maupun psikis. 

Keluarga kecil lebih memungkinkan terbinanya hubungan afeksi 

yang relative lebih baik serta terjaminnya kebutuhan fisik yang 

relative lebih baik pula. 

f.  Sanitasi lingkungan 

Yaitu mengupayakan terjaganya suatu lingkungan yang 

bersih dan sehat, sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit-

penyakit yang membahayakan perkembangan anak. 

g. Penyuluhan genetic 

Yaitu suatu usaha  mengkomunikasikan berbagai informasi 

yang berkaitan dengan masalah genetika dan masalah-masalah yang 

ditimbulkannya. Ini dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, 

maupun secara langsung melalui posyandu atau klinik-klinik 

kesehatan. 
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h. Tidakan operasi 

Diperlukan terutama bagi kelahiran dengan resiko tinggi 

untuk mencegah kelainan-kelainan yang ditimbulkan pada waktu 

kelahiran. 

i. Intervensi dini 

Program ini diperlukan terutama bagi para orang tua agar 

secara dini dapat membantu perkembangan anak-anaknya. 

9. Karakteristik Anak Tunagrahita 

Karakteristik atau ciri-ciri anak tunagrahita dapat dilihat dari segi: 

a. Fisik (Penampilan) 

1) Hampir sama dengan anak normal. 

2) Kematangan motorik lambat. 

3) Koordinasi gerak kurang. 

4) Anak tunagrahita berat dapat kelihatan. 

b. Intelektual 

1) Sulit mempelajari hal-hal akademik. 

2) Anak tunagrahita ringan, kemampuan belajarnya paling tinggi 

setaraf anak normal usia 12 tahun dengan IQ antara 50 – 70. 

3) Anak tunagrahita sedang kemampuan belajarnya paling tinggi 

setaraf anak normal usia 7, 8 tahun IQ antara 30 – 50. 

4)  Anak tunagrahita berat kemampuan belajarnya setaraf anak 

normal usia 3 – 4 tahun, dengan IQ 30 ke bawah. 

c.  Sosial dan Emosi 
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1) Bergaul dengan anak yang lebih muda. 

2) Suka menyendiri. 

3) Mudah dipengaruhi. 

4) Kurang dinamis. 

5) Kurang pertimbangan/kontrol diri. 

6) Kurang konsentrasi. 

7) Mudah dipengaruh. 

8) Tidak dapat memimpin dirinya maupun orang lain. 

Sedangkan karateristik tuna grahita menurut tingkatnya yaitu: 

a.  Karakteristik Anak Tunagrahita Ringan 

Anak tunagrahita ringan yang lancar berbicara tetapi kurang 

pembendaharaan kata-katanya. Mereka mengalami kesulitan berfikir 

abstrak, tetapi mereka masih dapat mengikuti pelajaran akademik 

baik di sekolah biasa maupun di sekolah khusus, pada umur 16 tahun 

baru mencapai umur kecerdasan yang sama dengan anak umur 

tahun, tetapi itupun hanya sebagian dari mereka, sebagian tidak 

dapat mencapai umur kecerdasan seperti itu. 

b. Karakteristik anak Tunagrahita Sedang 

Anak tunagrahita sedang hampir tidak bisa mempelajari 

pelajaran-pelajaran akademik. Perkembangan bahasanya lebih 

terbatas, tetapi dapat membedakan bahaya dan bukan bahaya. 

Mereka masih mempunyai potensi untuk belajar memelihara diri dan 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan, dan dapat mempelajari 
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beberapa pekerjaan yang mempunyai arti ekonomi pada umur 

dewasa mereka baru mencapai kecerdasan yang sama dengan anak 

umur 7 tahun atau 8 tahun. R. P. Mandey and Jhon Wiles (1959) 

menyatakan: “imbeciles have the intelligence of a child of up seven 

years.” Maksudnya ialah anak tunagrahita sedang dapat mencapai 

umur kecerdasan yang sama dengan anak normal usia tujuh tahun. 

c. Karakteristik Anak Tunagrahita Berat dan Sangat berat 

Anak tunagrahita berat dan sangat berat sepanjang hidupnya 

akan selalu tergantung pada pertolongan dan bantuan orang lain. 

Mereka tidak dapat memelihara diri sendiri (makan, berpakaian, ke 

WC dan sebagainya harus dibantu). Pada umumnya mereka tidak 

dapat membedakan yang berbahaya dengan yang tidak berbahaya, 

tidak mungkin berpartisipasi dengan lingkungan sekitarnya, dan jika 

sedang berbicara maka kata-katanya dan ucapannya sangat 

sederhana. Kecerdasan seseorang anak tunagrahita berat dan sangat 

berat hanya dapat berkembang paling tinggi seperti anak normal 

yang berumur 3 atau 4 tahun.
37

 

10. Peranan Lingkungan dan Permasalahan Penata Laksanaan 

Terhadap Anak Tunagrahita 

Anak Tuna Grahita memang memiliki kemampuan yang sangat 

terbatas, namun masih memiliki secercah harapan bahwa dia masih 

mungkin dilatih, dibimbing, diberi kesempatan dan didukung agar 
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mereka mengembangkan potensi-potensinya agar mampu membantu 

dirinya sendiri dan memiliki harga diri yang sama seperti orang orang 

lainnya yang lebih beruntung. Intinya adalah agar anak bisa 

memfungsikan potensi potensi yang masih ada dalam dirinya terutama 

agar dia bisa menjalani hidup yang bermartabat. Berdasarkan asumsi ini 

maka ditegaskan posisi pendidikan dan posisi pengembangan anak Tuna 

Grahita. Gambar di bawah ini merupakan sebuah gambar yang dipinjam 

dari AAMR (Wicks-Nelson,1997). 

Untuk menggambarkan posisi anak Tuna Grahita serta 

menggambarkan peran keluarga, peran para ahli dan peran 

masyarakat/pemerintah. Bila dirinci lebih lanjut, bisa dikatakan bahwa, 

walaupun anak Tuna Grahita memiliki kemampuan kecerdasan yang 

terbatas, mereka masih bisa dioptimalkan melalui teknik-teknik 

pendidikan tertentu agar bisa mengembangkan tingkah laku- tingkah laku 

tertentu yang diperlukan agar bisa hidup dalam sebuah masyarakat . 

Tingkah laku-tingkah laku apa yang bisa dikembangkan digolongkan 

dalam tingkah laku yang disebut sebagai tingkah laku adaptif, yaitu 

tingkah laku yang terkait dalam 10 area hidup. 

Derajat penguasaan tingkah laku-tingkah laku tersebut juga amat 

ditentukan oleh derajat keparahan gangguan kecerdasannya (juga derajat 

gangguan-gangguan penyertanya). Hingga hari ini, telah berkembang 

berbagai teknik pembelajaran yang ditujukan untuk anak Tuna Grahita. 

Siapa yang bertanggung jawab mengembangkan tingkah laku adaptif 



45 

 

 

 

tersebut? Seharusnya sekolah, rumah, lingkungan masyarakat dan negara, 

yang tujuannya selain agar anak bisa mengembangkan tingkah laku 

adaptif, juga seyogyanya mengembangkan anak agar bisa bekerja sesuai 

dengan kemampuannya. Ada 3 sisi dalam pemfungsian anak Tuna 

Grahita, yang harus bekerja sama, sisi pertama adalah fakta bahwa anak 

tuna Grahita bermasalah karena poternsi kecerdasannya kurang. Namun 

demikian telah berkembang konsep-konsep pengajaran yang mendukung 

optimasi/ pemfungsian potensi anak Tuna Grahita (Lihat Snell,Martha 

E,1978).  

Sisi yang kedua adalah Faktor lingkungan, rumah, sekolah 

masyarakat merupakan sebuah faktor yang bisa membantu 

memfungsikan potensi anak tuna Grahita. Sisi ketiga merupakan sisi 

yang harus dirumuskan yaitu bagaimana agar rumah, sekolah, 

masyarakat dan lingkungan kerja di masyarakat bisa membantu 

mendukung agar anak Tuna Grahita bisa memfungsikan potensi-

potensinya. 

Hingga saat ini telah banyak sekolah-sekolah luar biasa untuk 

anak Tuna Grahita (SLB). Yang belum ada adalah tujuan-tujuan 

Pendidikan yang lebih spesifik bagi anak-anak ini. Sementara ini 

pengelolaan pendidikan Luar Biasa diserahkan pada swasta. Pemerintah 

hanya memberi I bantuan guru negri dan sejumlah dana yang bisa 

digunakan untuk mengelola ruang dan beberapa kebutuhan tertentu. 

Sebagian besar guru Luar biasa telah mengenali teknikteknik 
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pembelajaran yang khusus untuk diaplikasikan pada siswa Tuna Grahita 

di SLB-C, tetapi setelah anak Tuna Grahita bisa mengembangkan tingkah 

laku adaptifnya, bisa membersihkan diri sendi,r i bisa 

mengkomunikasikan dirinya, bisa menggunakan fasilitas-fasilitas umum 

yang tersedia, bisa mengisi waktu luangnya dengan bermanfaat, lalu apa 

lagi yang akan dilakukan oleh anak-anak ini yang semakin lama akan 

semakin besar. Apakah mereka tetap bersekolah di SLBC sampai tua? 

Apakah SLB-C merupakan semacam masyarakat tertentu yang terdiri 

dari sekian puluh anak yang telah menjadi dewasa dan tetap hadir dalm 

komunitas tersebut? Pertanyaan lain adalah apakah dukungan itu hanya 

berupa dukungan dari guru,  ataukah dukungan ini bisa dimobilisir oleh 

pihak-pihak lain seperti pengusaha, pemeritah dll sehingga anak-anak 

Tuna Grahita bisa membiayai diri sendiri ? Kasus-kasus pendidikan luar 

biasa di luar negri menunjukkan bahwa pengelolaan pengembangan anak 

luar biasa bukan hanya dipegang oleh sekolah, guru atau orang tua, 

mereka melibatkan juga masyarakat ,serta lingkungan kerja karena 

pemerintah mendukung dengan cara memberikan pengurangan pajak 

bagi pengusaha-pengusaha yang mau mendukung pengembangan anak-

anak Tuna Grahita. Atas kerja sama dan dukungan dukungan tersebut, 

terbentuklah bengkel-bengkel kerja yang terlindung bagi anak-anak Tuna 

Grahita.
38
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Achir Yani S. Hamid. Pengalaman Keluarga dan Nilai Anak Tunagrahita.2004. 
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11. Pelayanan Pendidikan Bagi Anak Tunagrahita/Retadasi Mental 

a. Kelas Transisi 

Kelas ini diperuntukkan bagi anak yang memerlukan layanan khusus 

termasuk anak tunagrahita. Kelas tansisi sedapat mungkin berada 

disekolah regler, sehingga pada saat tertentu anak dapat 

bersosialisasi dengan anak lain. Kelas transisi merupakan kelas 

persiapan dan pengenalan pengajaran dengan acuan kurikulum SD 

dengan modifikasi sesuai kebutuhan anak. 

b. Sekolah Khusus (Sekolah Luar Biasa bagian C dan C1/SLB-C, C1) 

Layanan pendidikan untuk anak tunagrahita model ini diberikan 

pada Sekolah Luar Biasa. Dalam satu kelas maksimal 10 anak 

dengan pembimbing/pengajar guru khusus dan teman sekelas yang 

dianggap sama keampuannya (tunagrahita). Kegiatan belajar 

mengajar sepanjang hari penuh di kelas khusus. Untuk anak 

tunagrahita ringan dapat bersekolah di SLB-C, sedangkan anak 

tunagrahita sedang dapat bersekolah di SLB-C1 

c. Pendidikan Terpadu 

Layanan pendidikan pada model ini diselenggarakan di sekolah reguler. 

Anak tunagrahita belajar bersama-sama dengan anak reguler di kelas 

yang sama dengan bimbingan guru reguler. Untuk matapelajaran 

tertentu, jika anak mempunyai kesulitan, anak tunagrahita akan 

mendapat bimbingan/remedial dari Guru Pembimbing Khusus 

(GPK) dari SLB terdekat, pada ruang khusus atau ruang sumber. 
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Biasanya anak yang belajar di sekolah terpadu adalah anak yang 

tergolong tunagrahita ringan, yang termasuk kedalam kategori 

borderline yang biasanya mempunyai kesulitan-kesulitan dalam 

belajar (Learning Difficulties) atau disebut dengan lamban belajar 

(Slow Learner). 

d. Program Sekolah di Rumah 

Progam ini diperuntukkan bagi anak tunagrahita yang tidak 

mampu mengkuti pendidikan di sekolah khusus karena 

keterbatasannya, misalnya: sakit. Proram dilaksanakan di rumah 

dengan cara mendatangkan guru PLB (GPK) atau terapis. Hal ini 

dilaksanakan atas kerjasama antara orangtua, sekolah, dan 

masyarakat. 

e. Pendidikan Inklusif 

Sejalan dengan perkembangan layaan pendidikan untuk anak 

berkebutuhan khusus, terdapat kecenderungan baru yaitu model 

Pendidikan Inklusi. Model ini menekankan pada keterpaduan penuh, 

menghilangkan labelisasi anak dengan prinsip “Education for All”. 

Layanan pendidikan inklusi diselenggarakan pada sekolah reguler. 

Anak tunagrahita belajar bersama-sama dengan anak reguler, pada 

kelas dan guru/pembimbing yang sama. Pada kelas inklusi, siswa 

dibimbing oleh 2 (dua) oarang guru, satu guru reguler dan satu lagu 

guru khusus. Guna guru khusus untuk memberikan bantuan kepada 

siswa tunagrahita jika anak tersenut mempunyai kesulitan di dalam 
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kelas. Semua anak diberlakukan dan mempunyai hak serta kewajiban 

yang sama. Tapi saat ini pelayanan pendidikan inklusi masih dalam 

tahap rintisan.
39

 

f. Panti (Griya) Rehabilitasi 

Panti ini diperuntukkan bagi anak tunagrahita pada tingkat 

berat, yang mempunyai kemampuan pada tingkat sangat rendah, dan 

pada umumnya memiliki kelainan ganda seperti penglihatan, 

pendengaran, atau motorik. Program di panti lebih terfokus pada 

perawatan. Pengembangan dalam pati ini terbatas dala hal: 

1).      Pengenalan diri 

2).      Sensori motor dan persepsi 

3).      Motorik kasar dan ambulasi (pindak satu tempat ke tempat 

lain) 

4).      Kemampuan berbahasa dan komunikasi 

5).      Bina diri dan kemampuan sosial. 

12.  Media Serta Asas Pembelajaran Bagi Anak Tunagrahita 

Seperti dalam pembelajaran anak-anak pada umumnya, maka 

pembelajaran bagi  anak tunagrahita pun, media pembelajaran dan Alat 

                                                           
39

Hapsara. Tunagrahita di Indonesia mencapai 6,6 juta orang. 2006. 

http://www.antara.co.id/view/?i=1195207146&c=NAS&s= Zuhdiar. SLB di Indonesia hanya 

20%. 
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Bantu pelajaran memegang peranan penting, hal ini dikarenakan anak 

tunagrahita kurang mampu berfikir abstrak, seperti dikemukakan oleh 

Astati (1988:6) 

Alat Bantu pelajaran penting diperhatikan dalam mengajar anak 

tunagrahita. Hal ini disebabkan anak tunagrahita kurang mampu berfikir 

abstrak, mereka membtutuhkan hal-hal kongkrit.  

Agar terjadinya tanggapan tentang obyek yang dipelajari, maka 

dibutuhkan alat pelajaran yang memadai.Selanjutnya diterangkan tentang 

karakteristik alat Bantu pelajaran untuk anak tunagrahita antara lain. 

a.      Warna. Tidak terlalu menyolok 

b.      Garis dan bentuk tidak boleh abstrak 

Hal yang penting adalah dalam menciptakan atau memilih alat 

bantu atau media pembelajaran ini harus diingat tentang hal-hal yang 

perlu ditonjolkan atau yang akan menjadi pusat / pokok pembicaraan. 

Anak tunagrahita akan mengalami kesulitan apabila dihadapkan dengan 

obyek yang kurang jelas tanpa tekanan tertentu. 

Jadi dalam memilih media pembelajaran bagi anak tunagrahita, 

harus benar-benar selektif dan mengarah pada hal yang abstrak, serta 

disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan yang ada pada masing-

masing anak. 
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Media pembelajaran merupakan suatu elemen penting yang 

tidak dapat terpisahkan dari proses pembelajaran secara keseluruhan dan 

dapat lebih meningkatkan kualitas belajar siswa, kualitas mengajar guru, 

di samping itu dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil 

pembelajaran baik di sekolah umum maupun di SLB termasuk bagi anak-

anak tunagrahita. 

Untuk itu sudah sewajarnya bila dalam proses pembelajaran 

media pembelajaran harus benar-benar direncanakan dan  digunakan 

dengan sebaik-baiknya oleh setiap guru. 

Asas pengajaran yang di terapkan kepada siswa Tuna Grahita 

adalah sebagai berikut: 

a. Asas keperagaan 

Karena anak tuna grahita sangat lambat daya tangkapnya 

maka penggunaan alat bantu mengajar sangat bermanfaat. Manfaat 

penggunaan alat peraga bagi anak tuna grahita yaitu untuk menarik 

minat anak untuk belajar agar anak tidak cepat bosan karena anak 

tuna grahita cepat sekali bosan dalam menerima pelajaran, mencegah 

verbalisme yaitu anak hanya tahu kata-kata tanpa mengerti 

maksudnya anak tuna grahita sering menirukan apa yang didengar 

atau dikatakan oleh temannya padahal mereka tidak tahu maksud 

yang dikatakan tersebut, dengan alat peraga pengalaman anak akan 

diberikan secara baik yaitu dari yang paling kongkret menuju ke hal 
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yang kongkret akhirnya ke hal-hal yang abstrak, anak akan mendapat 

pengertian yang mendalam. Untuk anak tuna grahita penggunaan alat 

peraga ini lebih banyak karena berguna membantu proses berpikir 

anak, meskipun pengertian materi-materi tersebut sangat sederhana.
40

 

b. Asas Kehidupan Kongkret 

Di dalam penerapan asas ini anak diperlihatkan dengan benda 

atau dengan situasi yang sesungguhnya, kemudian dijelaskan pula 

penggunaan atau kenyataan yang sesungguhnya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Suatu contoh anak diajak ke pasar, dikenalkan alat-alat atau 

kebutuhan makanan sehari-hari. Misal: panci, sendok, piring, garpu 

dan lain-lain beserta penggunaan atau bahan makan misal beras, 

sayuran, gula, dan sebagainya. Atau contoh lain anak dikenalkan 

alat-alat yang dipergunakan untuk membersihkan gigi, dijelaskan 

bagaimana cara menggunakan sekaligus diberi pengertian dengan 

menggosok gigi secara rutin dapat terjaga kesehatan giginya. 

c. Asam Sosialisasi 

Bersosialisasi penting sekali bagi anak tuna grahita. anak tuna 

grahita harus belajar mewujudkan dirinya sendiri dan diharapkan 

anak merasa bahwa dirinya punya pribadi yang ada persamaan dan 

perbedaan dengan pribadi yang lain. Dengan penerapan asas ini 
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Sari Purnama. Anak cacat juga berhak menikmati dunia. 

http://www.pelita.or.id/cetakartikel.php?id=37051 
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diharapkan anak terbelakang dapat menemukan tempat tertentu 

dalam masyarakat yang sesuai dengan kemampuannya dan dapat 

mengembangkan tingkah laku yang sesuai serta dapat diterima 

dalam masyarakat. 

d. Asas Skala Perkembangan Mental 

Mengingat bahwa anak tuna grahita mempunyai 

keterbelakangan dalam kemampuan berpikir, akibatnya ada anak 

yang mempunyai umur kalender lebih banyak, sedang umur 

mentalnya dibawah umur kalendernya. Oleh sebab itu dalam 

pengajaran diterapkan asas skala perkembangan mental. Asas ini 

berhubungan dengan penempatan anak di dalam kelas-kelas. 

Pengajaran akan berhasil apabila di dalam suatu kelas perkembangan 

mental anak sama atau hampir sama, sehingga memudahkan dalam 

memberikan materi pelajaran. Meskipun demikian dalam 

menyampaikan pelajaran guru harus menyesuaikan dengan 

kemampuan masing-masing anak. 

e. Asas Individual 

Maksud asas individual yaitu pemberian bantuan atau 

bimbingan kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya agar 

dapat belajar dengan baik. Asas ini penting sekali bagi anak tuna 

grahita dikarenakan kemampuannya yang terbatas sehingga 

menghambat perkembangan kepribadian. 
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Oleh karena itulah perlu pengajaran individual. Karena selain 

kemampuan yang terbatas, anak tuna grahita cenderung terganggu 

emosinya/ emosi tidak stabil dimana hal ini merupakan penghambat, 

maka perlu pengajaran individual guna mencari sebab dan cara 

mengurangi gangguan tersebut. 

13. Srategi Dalam Membangun Anak Tunagrahita 

Menangani anak Tunagrahita perlu menggunakan srategi, semisal 

pendekatan-pendekatan tertentu guna mengoptimalkan usaha guru dalam 

membangun kepercayaan diri anak tunagrahita. Karena Pendekatan 

(approach) adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses 

pembelajaran. 

Istilah  pendekatan  merujuk  kepada pandangan tentang 

terjadinya suatu proses  yang  sifatnya  masih sangat umum.Pendekatan  

juga  merupakan   suatu usaha dalam  aktivitas kajian atau interaksi, 

relasi dalam suasana tertentu, dengan  individu atau kelompok melalui 

penggunaan metode-metode tertentu secara efektif. 

Salah satu pendekatan yang digunakan oleh guru khusus untuk 

anak tunagrahita dengan menggunakan pendekatan individual. Yang bisa 

diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan guru dengan 

memperhatikan perbedaan anak didik pada aspek individual masing-

masing. 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini berangkat dari telaah pustaka dari kajian penelitian yang 

terdahulu. Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu: 

1. Skripsi Diah Ardinasari yang berjudul “Kompetensi Siswa 

TunagrahitaRingan dalam Kegiatan Pembelajaran di SDLB Negeri 

Badegan Ponorogo Tahun Pelajaran 2011/2012”. 

a. Kompetensi kognitif siswa tunagrahita ringan di SDLB Negeri 

Badegan Ponorogo tidak bisa disamakan dengan siswa normal pada 

umumnya, karena siswa dikatakan tunagrahita entah itu ringan, 
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sedang ataupun berat, pasti mereka memiliki kemampuan yang 

kurang (terbatas) dari siswa normal seusia mereka. 

b. Kompetensi afektif siswa tunagrahita ringan di SDLB Negeri 

Badegan Ponorogo tidak kalah dengan kemampuan siswa normal 

pada umumnya,mereka menujukkan kompetensi afektif mereka 

dengan cukup baik. Meskipun dalam kemampuan masih di bawah 

siswa normal seusia mereka namun, mereka bisa memperlihatkan 

kompetensi afektif mereka dengan cara mereka sendiri. Kemampuan 

afektif tidak hanya diukur darikemampuan merespon, 

berpartisipasi,dan menilai siswa namun sikap sopan santun, disiplin, 

saling menghargai, tanggung jawab, dan toleransi juga termasuk 

dalam kemampuan afektif. 

c. Kompetensi psikomotorik siswa Tunagrahita ringan di SDLB Negeri 

Badegan Ponorogo sangatlah berhubungan erat dengan kompetensi 

kognitif. Seseorang tidak akan bisa melakukan gerakan tanpa adanya 

konsep/persepsi dari otak untuk melakukan sesuatu. Sama halnya 

dengan siswa tunagrahita ringan, mereka bisa melakukan gerakan 

sesuai dengan konsep yang ada di otak mereka, sehingga 

kemampuan mereka dalam kompetensi psikomotorik masing-masing 

anak berbeda, sesuai dengan kemampuan kognitif mereka. 

Dalam penulisanya mengungkapkan tentang kompetensi siswa 

tunagrahita, yang termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus. 

Namun yang menjadi perbedaan penelitian Saudari Diah Ardianasari, 
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tentang kompetensi siswa yang lebih mengedepankan kemampuan 

kognitif, afektif, dan pikomotorik dalam kegiatan pembelajaran pada 

siswa tunagrahita ringan di SDLB Negeri Badegan Ponorogo. Dan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah meneliti tentang bagaimana cara 

guru pendidik di SLB Negeri Jenangan Ponorogo membangun 

kepercayaan diri anak tunagrahita. 

2. Skripsi Lailatul Badriyah yang berjudul “Pelaksanaan Pembelajaran 

Matematika Pada Anak Tunagrahita Studi Kasus Di SLB Dharma Wanita 

Kebonsari Madiun Tahun 2013”. 

a. Perencanaan pembelajaran pada anak tunagrahita memang sangat 

diperlukan, di mana komponen perencanaan pembelajaran itu 

mewujudkan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang meliputi tujuan, materi, metode atau strategi, dan 

penilaian. 

b. Pelaksanaan pembelajaran matematika pada anak tunagrahita 

dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing anak, 

yang mana strategi/metode yang digunakan oleh guru adalah 

pelayanan individual, serta tidak lupa dalam pembelajaran 

matematika menggunakan alat peraga. 

c. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran matematika pada anak 

tunagrahita diperlukan bagi anak tunagrahita, untuk mengetahui 

tingkat pemahaman anak, sedangkan bentuk pencatatan penilaian 



58 

 

 

 

pada anak tunagrahita yaitu penilaian secara kuantitatif dan kualitatif 

(deskriptif kata). 

Jika penelitian yang peneliti lakukan adalah meneliti tentang 

bagaimana cara guru pendidik di SLB Negeri Jenangan Ponorogo 

membangun kepercayaan diri anak tunagrahita. Saudara Lailatul 

Badriyah meneliti tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran mata 

pelajaran, matematika di SLB Dharma Wanita Kebonsari Madiun pada 

anak  tunagrahita. 

3. Skripsi Sari Saputri yang berjudul “Implementasi Pembelajaran Al-

Qur‟an Braille Pada Anak Tunanetra Di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 

Aisyah Ponorogo”. 

a. Perencanaan peneliti yang menulis sajikan dalam skripsi yang berisi 

tentang pembelajaran Al-Qur‟an Braille di Panti asuhan tunanetra 

terpadu „Aisyiyah Ponorogo hanya dengan membuat rancangan-

rancangan pembelajaran yang ditulis diselembaran kertas yang berisi 

materi yang akan disampaikan yang sifat untuk pribadi. Karena 

memang belum ada kurikulum terkait pembelajaran Al-Qur‟an 

Braille di Panti ini. 

b. Pembelajaran Al-Qur‟an Braille DI Panti Asuhan Tunanetra ini 

dikhususkan bagi anak-anak tunanetra yang belum bisa membaca Al-

Qur‟an Braille. Pembelajaran Al-Qur‟an yang disampaikan kepada 

anak-anak tunanetra lebih difokuskan pada materi membaca dan 

menulis AL-Qur‟an Braille. Cara penyampaianya adalah dengan 
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mengenalkan anak-anak pada huruf-huruf Hijaiyah yang berbentuk 

tulisan Arab Braille, kemudian dilanjutkan dengan menghafalkan 

huruf-huruf tersebut. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini 

adalah dengan metode Iqro‟ dan diselingi metode baqdadiyah. 

c. Evaluasi pembelajaran membaca Al-Qur‟an Braille yang diberikan 

oleh Ustadz dan Ustadzah pengajar kepada anak-anak tunanetra yaitu, 

dengan menyuruh mereka untuk menulis kembali huruf-huruf 

hijaiyah dalam bentuk Braille yang berupa huruf titik-titik timbul dan 

anak-anak disuruh membaca buku iqro‟ yang telah disiapkan oleh 

ustadz maupun ustadzah. 

Sekripsi Sari Saputri mengungkapkan pembelajaran Al-Qur‟an 

Braille pada anak tunatra bagaimana anak tunanetra dia ajari menulis dan 

menghafal dengan rancangan-rancangan yang sudah dirancang. Jika 

penelitian yang peneliti lakukan adalah meneliti tentang bagaimana cara 

guru pendidik di SLB Negeri Jenangan Ponorogo membangun 

kepercayaan diri anak tunagrahita. 

 


