
 

 

ABSTRAK 

Syukria, Nikmatus. 2014. Upaya Guru dalam Membantu Perkembangan Perilaku Siswa/Siswi 

Kelas Ic di SDLBN Karangrejo Magetan Tahun 2014.Skripsi.Program StudiPendidikan 

Guru Madrasah IbtidaiyahJurusanTarbiyahSekolahTinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo.Pembimbing (I) ElfiYulianiRochmah,M.Pd.I  (II)Ahmad Syaikhudin, M.Pd. 

KataKunci: Perkembangan Perilaku Siswa 
Padaumumnyaperilakubersosialisasisangatlahdibutuhkanolehtiapindividu.Di SDLBN 

KarangrejoMagetandijumpaibeberapamasalahterhadapsiswa/siswi yang 

mengalamikelambatanperkembanganperilaku, sosialdan 

mental.MasalahtersebutkhususnyaterjadipadakelasIc. Perilaku mereka yang cenderung ABK 

menyebabkan mereka membutuhkan bantuan dalam mengurus diri sendiri, bersosialisasi, dan 

berkomunikasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1)Menjelaskanperkembangan perilaku siswa/siswi kelas Ic 

di SDLBN Karangrejo Magetan tahun 2014,(2)Menjelaskan upaya guru dalam membantu 

perkembangan perilaku siswa/siswi kelas Ic di SDLBN Karangrejo Magetan tahun 2014. 

Untukmenjawabpertanyaan di atas, penelitianinidirancangdalambentukpenelitiankualitatif, 

denganmenggunakanmetodeanalisis yang dilakukanpenelitimelalui proses reduction, display, 

danpenarikankesimpulan. Teknikpengumpulan data yang 

digunakandalampenelitianiniadalahwawancara, observasi, dandokumentasi, 

sedangkanpenelitisebagaiinstrumenkunci.Sedangkaninformannyaadalah: KepalaSekolah,Wakil 

Kepala Sekolah, Guru Kelas. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwaPerkembangan perilaku siswa/sisiwi di SDLBN 

Karangrejo Magetan meliputi kecakapan indera penggeraknya dalam bermain bola masih kaku. 

Kecakapan komunikasi yang mengalami gangguan artikulasi dan pelafalan yang kurang jelas. 

Kemampuan menolong diri sendiri masih membutuhkan orang lain seperti mengancing baju dan 

ketika makan masih banyak tercecer. Kemampuan sosialisasinya yang lebih suka bermain 

dengan yang lebih muda dan menghindar dari keramaian. Perilaku siswa yang masih agresif suka 

memukul temannya sendiri tanpa sebab. Upaya-upaya yang dilakukan guru dalam membantu 

perkembangan perilaku siswa/siswi kelas I di SDLBN Karangrejo Magetan adalah dalam 

menunjang kecakapan indera penggerak, guru memberikan fasilitas seperti bola untuk bermain 

agar lebih sering melatih motoriknya agar tidak kaku dan juga pengadaan alat peraga sebagai 

medianya sehingga kegiatan belajar semakin menyenangkan. Guru menata ruang kelas 

sedemikian rupa agar terjalin komunikasi antar siswa dan guru.Modifikasi perilaku yang 

penerapannya dapat dipecah dalam berbagai unit antara lain mengancing baju, memegang 

sendok. Kebutuhan sosial mengarah pada interaksi sosial melalui kelompok saat belajar dan 

pembiasaan membuat teh. Dalam menghadapi perilaku siswa yang agresif guru memberikan 

penanaman dan penyempurnaan sikap agar siswa menjadi tahu mana perbuatan yang boleh 

dilakukan dan tidak boleh dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Satu kunci pokok tugas dan kedudukan guru sebagai tenaga profesional menurut 

ketentuan pasal 4 UU Guru dan Dosen adalah sebagai agen pembelajaran (Learning Agent) 

yang berfungsi meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran guru 

memiliki peran serta dan cukup strategis antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, 

perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.
1
 

Dalam dunia pendidikan guru sangat berperan penting dalam menentukan berhasil 

tidaknya proses pendidikan. Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan, 

sedangkan anak didik adalah subjek yang menerima pelajaran dari guru dan ilmu 

pengetahuan adalah alat bantu yang sangat penting dalam prosesitu, sebab ilmu pengetahuan 

adalah substansi proses belajar mengajar.
2
Mengajar berarti meneruskan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan.3 Proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan 

yang sengaja diciptakan dengan tujuan untuk merubah perilaku anak.4 

Maka guru harus menyadari bahwa mengajar memiliki sifat yang sangat kompleks 

karena melibatkan aspek pedagogis, psikologis, dan didaktis secara bersamaan. Aspek 

pedagogis menunjuk pada kenyataan bahwa mengajar di sekolah berlangsung dalam suatu 

lingkungan pendidikan, karena guru itu mendampingi peserta didik menuju kesuksesan 

belajar atau kedewasaan. Aspek psikologis menunjuk pada kenyataan bahwa peserta didik 

                                                
 1Triantoro dan Titik Triwulan Tutik, Sertifikasi dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan 

Kesejahteraan (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 71. 

 2Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 66-67. 

 3Moch. User Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 6. 

 4Endang Poerwanti dan Nur Widodo, Perkembangan Peserta Didik (Malang: UMM Press, 2002), 4. 



 

 

yang belajar pada umumnya memiliki taraf perkembangan yang berbeda satu dengan yang 

lainnya, sehingga menuntut materi yang berbeda pula. Aspek didaktis menunjuk pada 

pengaturan belajar peserta didik oleh para guru yang menuntut berbagai prosedur didaktis. 

Oleh karena itu, guru harus memiliki pengetahuan yang cukup luas mengenai jenis-jenis 

belajar yang ada dan kondisi-kondisi internal peserta didik, serta kondisi eksternal yang 

mempengaruhinya.
5
 

Tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian informasi kepada 

peserta didik. Sesuai kemajuan dan tuntutan aman, guru harus memiliki kemampuan untuk 

memahami peserta didik dengan berbagai keunikannya agar mampu membantu mereka 

dalam menghadapi kesulitan belajar.
6
 Dalam hal ini, peserta didik yang dimaksud adalah 

anak berkebutuhan khusus (ABK). Siswa berkebutuhan khusus atau luar biasa bisa 

disebutsebagai individu-individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari individu-

individu lainnya yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Anak luar biasa 

menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih 

tinggi dari anak normal sebayanya.
7
Anak berkebutuhan khusus tidak hanya terbatas pada 

anak-anak cacat-cacat yang selama ini dikenal luas masyarakat, tetapi termasuk di dalamnya 

adalah anak berbakat, anak autisme, dan anak korban narkoba.
8
 

Peserta didik yang berkebutuhan khusus memang berbeda dengan peserta didik 

normal lainnya. Tetapi, peserta didik yang berkebutuhan khusus juga mempunyai hak untuk 

                                                
 5E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan (Bandung: 
PT Remaja Rosdakarya, 2009), 21. 

 6
Ibid., 21. 

 7Syamsul Bachri Thalib, Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif, (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2010), 245. 
8Buku lapis PGMI ( Surabaya: Learning Assistant Program For Islamic Schools, 2008), 13-10. 



 

 

memperoleh pendidikan karena mereka juga mengalami perkembangan selayaknya manusia 

lainnya. 

Setiap aspek perkembangan individu, baik fisik, emosi, intelegensi maupun sosial, 

satu sama lainnya saling mempengaruhi. Terdapat hubungan atau korelasi yang positif di 

antara aspek tersebut.
9
 Tetapi jika salah satu mengalami kemandegan maka akan 

mempengaruhi perkembangan lainnya, seperti pada tunagrahita. 

Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai 

kemampuan intelektual di bawah rata-rata.
10

 Seseorang dikatakan tunagrahita apabila 

mereka mengalami  hambatan dalam perkembangan mentalnya, sehingga untuk 

mengembangkan potensi lain pada anak tunagrahita perlu layanan pendidikan khusus.
11

 

Rendahnya kapabilitas mental pada anak tunagrahita akan berpengaruh terhadap 

kemampuannya untuk menjalankan fungsi-fungsi sosial dan kognitifnya.
12

 Dalam hal ini 

masalah yang diteliti berkaitan dengan tunagrahita yang perkembangan perilaku lebih 

rendah daripada umumnya. Kelainan khusus siswa dengan hendaya perkembangan tampak  

sebagai perilaku non adaptif atau menyimpang. Kelainan ini umumnya sering muncul di 

sekolah, misalnya berjalan tidak seimbang, adanya kekakuan (spastic) pada jari tangan, suka 

mengoceh, tidak dapat diam, sering mengganggu temannya, sulit berkomunikasi dengan 

cara lisan, dan mudah marah.
13

 

Para siswa kelas Ic di SDLBN Karangrejo Magetan ini merupakan siswa ABK (Anak 

Berkebutuhan Khusus) yang tunagrahita. Fakta menunjukkan bahwa, masih banyak anak-

anak berkebutuhan khusus kurang mendapat perhatian. 

                                                
9H.Syamsul Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: PT Rosdakarya, 2009), 17. 
10Sutjihati Somantri, Psikologi Anak Luar Biasa  (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 103. 
11Buku lapis PGMI ( Surabaya: Learning Assistant Program For Islamic Schools, 2008), 13-12. 
12Mohammad Efendi, Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan, 89. 

 13Bandi Delphie, Pembelajaran Anak Tunagrahita, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 65. 



 

 

Berdasarkan observasi di lapangan, bahwasannya di SDLBN Karangrejo Magetan 

terdapat beberapa masalah terkait dengan perkembangan perilaku, sosial dan mental 

siswa/siswi tunagrahita yang mengalami kelambatan, khususnya pada kelas Ic yang 

mempengaruhi perkembangan perilaku dan juga mempengaruhi proses belajar mengajar. 

Perilaku dalam hal bersosialisasi mereka sangatlah kurang. Mereka lebih senang 

individualis, tetapi untuk sosialisasi dengan guru sudah sedikit bisa. ketika guru menyuruh, 

mereka bisa melaksanakannya. Tak jarang ada siswa yang suka mengganggu teman-

temannya. Perilaku mengurus diri sendiri belum bisa mereka lakukan dengan baik. Karena 

pada taraf perkembangan yang paling sederhana mereka seringkali belum mampu 

menyelesaikan dengan baik. Mereka belum bisa mandiri yang mengarah ke aktivitas yang 

dilakukan sehari-hari. Seperti mengancing baju, memakai baju, menali sepatu dan lain-lain. 

Mereka sangat suka bermain, seperti bermain bola. Ada yang menendangnya, ada yang 

memukulnya dan ada yang hanya memutar-mutar bola. Ketika di kelas, mereka belum bisa 

mengurutkan angka dari yang kecil sampai yang besar, benda yang berukuran kecil sampai 

yang berukuran besar.
14

 

Maka guru memberikan bimbingan kepada anak berkelainan dengan memperhatikan 

beberapa aspek penting yang perlu ditumbuhkembangkan dalam kaitannya dengan upaya 

penyesuaian diri anak ketika berada di kelas bersama dengan guru dan temannya antara lain 

kemampuan menolong diri sendiri ketika menali sepatu, mengambil buku dari tas dan lain-

lain. Kemampuan memotivasi diri ketika mengalami kebingungan dalam mengerjakan tugas 

dari guru. Kemampuan memelihara diri agar tidak memperlihatkan kekurangan yang mereka 

miliki. Kemampuan mengarahkan diri terhadap sikap yang perlu dilakukan dan sikap yang 

                                                
 14Hasil Observasi pada hari Rabu, 4 Juni 2014 di SDLBN Karangrejo Magetan. 



 

 

tidak perlu dilakukan. Kemampuan yang mendorong mempunyai sikap mau menerima 

kondisi yang dialaminya dengan wajar.
15

 

Menurut ibu Siti Purwati selaku guru kelas I mengatakan bahwamengajar 

anakberkebutuhan khusus memerlukan ketelatenan dan kreatifitas. Mereka tidak bisa 

mengurusi dirinya sendiri sesuai dengan tingkat usianya, kurang perhatian yang ekstra dari 

keluarga karena keluarga kurang pengetahuan tentang bagaimana mengajari anak 

berkebutuhan khusus. Ketika di kelas, guru lebih banyak mengajarkan hal-hal sederhana 

seperti memakai baju, memegang pensil yang benar, memakai sepatu dan menalinya, 

membuka tas untuk mengeluarkan buku dari tas.Jadi, lebih banyak ke praktek kebiasaan 

sehari-hari, tetapi juga tetap mengajar mata pelajaran. Guru membimbing dan melatih 

siswa/siswinya satu per satu bergantian kadang dibantu oleh orang tua. Biasanya guru 

menggunakan permainan-permainan yang membuat mereka berkonsentrasi. Seperti 

menyusun balok, mengatur warna, menggambar dengan kertas dan pensil, menebalkan 

huruf.
16

 Selain itu, guru dalam membantu perkembangan siswa/siswinya juga melalui 

pembiasaan-pembiasaan yang diterapkan di sekolah seperti melaksanakan senam pagi, dan 

membuatkan teh untuk para guru. 

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis bermaksud mengadakan 

penelitian dengan judul “Upaya Guru Dalam Membantu Perkembangan Perilaku 

Siswa/siswi Kelas Ic di SDLBN Karangrejo Magetan Tahun Pelajaran 2014”. 

 

B. Fokus Penelitian 

                                                
 15Hasil Observasi pada hari Kamis, 5 Juni 2014 di SDLBN Karangrejo Magetan. 

 16Hasil Wawancara hari Rabu, 4 Juni 2014 di SDLBN Karangrejo Magetan. 



 

 

Fokuspenelitianinitentangupaya guru dalammembantuperkembangan perilaku 

siswa/siswikelas Ic tunagrahita di SDLBN Karangrejo Magetan Tahun Pelajaran 2014. 

 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, selanjutnya peneliti akan 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan perilaku siswa/siswi kelas Ic di SDLBN Karangrejo Magetan 

tahun 2014? 

2. Bagaimanaupaya yang dilakukan oleh guru dalam membantu perkembangan perilaku 

siswa/siswikelas Icdi SDLBN Karangrejo Magetan tahun 2014? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Menjelaskanperkembangan perilaku siswa/siswikelas Ic di SDLBN Karangrejo Magetan 

tahun 2014. 

2. Menjelaskan upaya yang dilakukan oleh guru dalam membantu perkembangan perilaku 

siswa/siswi kelas Ic di SDLBN Karangrejo Magetan tahun 2014. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara teoritis : 



 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu dalam hal yang 

berkaitan dengan perkembangan siswa/siswi. 

2. Secara praktis : 

a. Bagi guru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada guru dalam 

membantu masalah yang berkaitan dengan perkembangan perilakusiswa/siswi 

berkebutuhan khusus. 

b. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi pengalaman praktis dalam melaksanakan penelitian. 

c. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

membantu mengatasi masalah yang berkaitan dengan siswa/siswi berkebutuhan khusus 

terutama perkembangan perilaku siswa/siswi. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan menggunakan 

metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

dara deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat 

dialami.
17

 

Dan dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu 

suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial seperti individu, 

                                                
 17Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja  Rosda Karya, 2000),3. 



 

 

kelompok, institusi atau masyarakat.
18

Penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara 

intensif mengenai upaya guru dalam membantu perkembangan perilaku siswa/siswi kelas 

Ic di SDLBN Karangrejo Magetan. Dalam penelitian ini akan dilakukan secara intensif 

mengenai perkembangan perilaku siswa/siswi berkebutuhan khusus dalam kegiatan 

pembelajaran, langkah-langkah guru dalam proses pembelajaran, dan upaya lembaga 

yang terdapat di dalamnya.  

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah siswa/siswi kelas Ic di SDLBN 

Karangrejo Magetan. 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan 

serta, sebab penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya.
19

 Maka dalam 

penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, yaitu peneliti sebagai 

pengumpul data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah SDLBNKarangrejo Magetan. Lembaga ini 

dipilih karena SDLBN merupakan sekolah khusus untuk anak-anak luar biasa yang telah 

mempunyai kualitas pendidikan yang sudah diakui oleh negara. Dan di sekolah ini lebih 

difokuskan pada jenjang SD saja. 

 

4. Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data 

diklasifikasikan menjadi 3 yaitu : 

                                                
18Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 314. 
19

Ibid.,117 



 

 

a) Person, ialah sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui 

wawancara atau jawaban tertulis melalui angket (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 

dan guru kelas). 

b) Place, adalah sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam (ruangan, 

kelengkapan alat, wujud benda, dan lain-lain) dan bergerak (aktivitas, kinerja, kegiatan 

belajar mengajar, dan lain-lain). 

c) Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, 

atau simbol-simbol lain.
20

 

Sumber data primer penelitian ini adalah person yang meliputi kepala sekolah,wakil 

kepala sekolah dan guru kelas. Sumber data sekunder adalah paper yang meliputi 

dokumen sekolah, dan place yaitu di SDLBN Karangrejo Magetan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang cukup dan sesuai dengan pokok permasalahan 

yang diteliti, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu : 

a. Observasi 

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati 

individu atau kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan 

mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran 

yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.
21 

                                                
 20Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2006), 100. 

21Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif(Jakarta: Rineka Cipta, 2008),94. 



 

 

Dalam penelitian ini, teknik observasi yang digunakan yaitu observasi tak 

terstruktur karena fokus penelitian akan terus berkembang selama kegiatan penelitian 

berlangsung.
22

 

b. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang 

yang ingin memperoleh informasi dan seorang lainnya dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.
23

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara mendalam dan 

terstruktur artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang 

berhubungan dengan fokus masalah. Dalam penelitian ini orang-orang yang 

diwawancarai adalah : 

1) Guru kelas siswa, untuk mendapatkan data tentang perkembanganperilaku siswa 

dalam kegiatan di sekolah. 

2) Kepala sekolah untuk mendapatkan data tentang perkembangan perilaku siswa 

dalam kegiatan di sekolah. 

3) Wakil kepala sekolah, untuk mendapatkan data tentang perkembangan perilaku 

siswa dalam kegiatan di sekolah. 

Hasil wawancara informan tersebut ditulis lengkap dengan kode-kode dalam 

transkrip wawancara. Tulisan lengkap dari wawancara ini dinamakan transkrip 

wawancara. 

c. Dokumentasi 

                                                
22Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2006), 195. 
23Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung: Rosdakarya, 2002),180. 



 

 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumentasi 

bisa berbentuk tulisan, gambar, karya, dan sebagainya. Dokumen yang berbentuk 

tulisan misalnya: catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi. Sedangkan 

dokumen yang berbentuk gambar misalnya photo, sketsa, dan lain-lain.
24

 Teknik ini 

digunakan oleh peneliti untuk melengkapi dan mendukung hasil observasi dan 

wawancara yang dilakukan. 

6. Analisis Data 

Teknik analisis data penulis menggunakan analisis data kualitatif,dilakukan 

pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis datakualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkah analisis 

sebagai berikut:
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

                                                
 24Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), 91. 

 25Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Alfabeta,2005), 91-99. 
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Kerangka berfikir 

Keterangan: 

a. Data reduction (reduksi data) 

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan. 

b. Display (penyajian data) 

Penyajian data adalah penyajian data ke dalam pola yang dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network dan chart. Dengan 

menjelaskan display data peneliti akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

 

c. Conclusion/ drawing/ verivication 

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran mengenai suatu obyek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dapat berhubungan  

kausal atau interaktif hipotesis atau teori. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 



 

 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi „positivisme‟ dan 

disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya.
26

 Dalam 

penelitian kualitatif, criteria utama terhadap data hasil penelitian adalah valid, reliebel, 

obyektif. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan 

oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.
27

 Derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

a. Ketekunan Pengamatan 

Adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada 

hal-hal tersebut secara rinci. Ketekunan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

dengan cara: 

1) Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan 

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan upaya guru dalam membantu 

perkembangan siswa/siswi tunagrahita kelas 1c dari segi tingkat perkembangan 

yang dialami siswa. 

2) Menelaah secara teliti terhadap hasil pengamatan yang berhubungan denganupaya 

guru dalam membantu perkembangan siswa/siswi tunagrahita kelas 1c dari segi 

proses pembiasaan yang dilakukan oleh guru di SDLBN Karangrejo Magetan. 

b. Triangulasi 

                                                
 26Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 321.   

27Sugiono, Metodologi Penelitian, 363. 



 

 

Adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui 

sumber yang lain.
28

 

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik 

triangulasi dengan sumber data, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif.  

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 3 tahapan dan ditambah dengan 

tahapan terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan, laporan hasil penelitian. Tahap-

tahap penelitian tersebut adalah : 

a. Tahap pra lapangan 

a) Menyusun rancangan penelitian 

b) Memilih lapangan penelitian 

c) Mengurus perizinan 

d) Menjajagi dan menilai keadaan lapangan 

e) Memilih dan memanfaatkan informan 

f) Menyiapkan perlengkapan penelitian 

b. Tahap pekerjaan lapangan 

a) Memahami latar penelitian  

b) Persiapan diri menjadi pengamat 

c) Memasuki lapangan 

d) Mengumpulkan data 

                                                
 

28LexyMoleong, MetodePenelitianKualitatif , 329-330.   



 

 

c. Tahap analisis data 

a) Analisis catatan lapangan selama dan setelah selesai pengumpulan data 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian sesuai dengan urutan 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian kualitatif ini terdiri dari lima bab yang berisi : 

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (yang meliputi 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahapan-tahapan 

penelitian), dan sistematika pembahasan. 

Bab II berisi kajian teori tentang guru SDLB yang terdiri dari pengertian guru SDLB, 

kedudukan guru SDLB, tugas guru SDLB, upaya guru dalam membantu perkembangan 

perilaku siswa SDLB. Perkembangan siswa berkebutuhan khusus yang terdiri dari 

perkembangan anak berkebutuhan khusus, macam-macam anak berkebutuhan khusus, 

tunagrahita, perkembangan perilaku siswa ABK. Upaya guru dalam membantu 

perkembangan perilaku siswa yang terdiri dari pengembangan prinsip-prinsip, 

pengembangan sosial, modifikasi perilaku. Telaah hasil penelitian terdahulu. 

Bab III berisi tentang deskripsi data. Yaitu tentang gambaran umum lokasi penelitian 

yang terdiri dari letakk geografis SDLBN Karangrejo Magetan, sejarah berdiri dan 

perkembangan SDLBN Karangrejo Magetan, visi misi tujuan sekolah, keadaan guru dan 

murid, sarana dan prasarana, struktur organisasi. Selain itu juga berisi tentang deskripsi data 

yang terdiri dari perkembangan perilaku siswa/siswi kelas Ic di SDLBN Karangrejo 



 

 

Magetan tahun 2014, upaya guru dalam membantu perkembangan perilaku siswa/siswi di 

SDLBN Karangrejo Magetan tahun 2014. 

Bab IV berisi analisis data. Yaitu membahas tentang analisis perkembangan perilaku 

siswa/siswi kelasIc di SDLBN Karangrejo Magetan tahun 2014 dan upaya guru dalam 

membantu perkembangan perilaku siswa/siswi kelasIc di SDLBN Karangrejo Magetan 

tahun 2014. 

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini berfungsi mempermudah para pembaca dalam 

mengambil inti dalam skripsi ini dan berisi kesimpulan dan saran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Landasan Teoritik 

1. Guru 

a. Pengertian Guru 

Dalam bahasa Arab, kosa kata guru dikenal dengan al-mu‟alim atau al-ustadz 

yang bertugas memberikan ilmu dalam majelis taklim (tempat memperoleh ilmu). 

Pengertian guru kemudian menjadi semakin luas, tidak hanya terbatas dalam kegiatan 

keilmuan yang bersifat kecerdasan spiritual (spiritualintelligence) dan kecerdasan 

intelektual (intelectual intelligence), tetapi juga menyangkut kecerdasan kinestetik 

jasmaniah (bodily kinesthetic).
29

 

Guru adalah seorang yang bertugas sebagai fasilitator sehingga siswa dapat 

belajar dan mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal, melalui 

lembaga pendidikan sekolah, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh 

masyarakat atau swasta. Dengan demikian guru tidak hanya dikenal secara formal 

sebagai pendidik, pengajar, pelatih dan pembimbing, tapi juga sebagai social agent 

hired bysociety to helpfasilitate members of societywho attend schools (Chooper, 

Classroom Teaching skills, 1986:2), atau agen sosial yang diminta oleh masyarakat 

untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang akan dan sedang berada di 

bangku sekolah.
30

 

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 disebutkan bahwa 

guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

                                                
 29Suparlan, Guru sebagai Profesi (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2006), 9. 

 30Suparlan, Menjadi Guru Efektif (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005), 13. 
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membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah.
31

 

Dapat dikatakan bahwa pengertian guru ialah orang yang menerima sebagai 

tanggung jawab dari tanggung jawab orang tua di rumah dalam mendidik anak, karena 

oranpg tua tidak mungkin mendidik anaknya dengan berbagai ilmu pengetahuan yang 

ada sekarang. Jadi guru merupakan orang-orang yang bertanggung jawab atas anak 

yang diserahkan orang tua untuk mendidik menjadi manusia yang berbudi luhur dan 

berilmu. 

Adapun pengertian guru secara institusional adalah semua orang yang diangkat 

sebagai guru oleh Departemen Agama atau Dinas Pendidikan. Pada umumnya 

bertugas di perguruan agama, juga ada yang bertugas di sekolah pada departemen 

lain.
32

 

Dari berbagai uraian yang telah dijelaskan tersebut, maka dapat ditarik 

pengertian bahwa guru adalah seseorang yang diberi wewenang dan sebagian 

tanggung jawab orang tua untuk mendidik siswanya dalam bidang ilmu pendidikan 

sesuai dengan tujuan dan tercapainya tujuan pendidikan nasional yang ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan. 

b. Kedudukan Guru 

Disini guru memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengantarkan para 

siswanya menuju kedewasaan atau taraf kematangan tertentu. Dalam hal ini tentunya 

guru tidak semata-mata berperan sebagai pengajar yang transfer of knowledge, akan 

                                                
31M. MiftahulUlum, DemitologiProfesi Guru studianalisisprofesi guru dalamUU tentang guru dandosen 

no. 14/2005(Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 12. 
32

Moh. Amin, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam (Pasuruan: Garoeda Boeana Indah, 1992), 42. 



 

 

tetapi juga sebagai pendidik yang transfer of value, sekaligus pembimbing yang 

memberikan arahan dan tutunan siswa dalam belajar. 

Kedudukan guru sebagai tenaga pendidik professional tersebut bertujuan untuk 

melaksanakan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang termaktub dalam 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003. 

Dalam komponen sistem pendidikan, guru menempati posisi kedua sesudah 

tujuan pendidikan. Hal ini tentunya terkait erat dengan tugas berat yang harus diemban 

oleh seorang guru sebagai orang yang ikut bertanggungjawab mengantarkan siswa 

kepada tercapainya tujuan pendidikan.
33

 

 

 

c. Tugas Guru  

Guru memiliki banyak tugas, baik yang terkait oleh dinas maupun di luar dinas. 

Tugas guru tidak hanya sebagai profesi tetapi juga sebagai sesuatu tugas kemanusiaan 

dan kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi adalah mendidik, mengajar dan 

melatih anak didik. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan 

mengembangkan nilai-nilai kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti 

meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada peserta 

didik.  

Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan 

menerapkan dalam kehidupan demi masa depan anak didik. Tugas guru sebagai tugas 

kemanusiaan adalah seorang guru harus dapat menempatkan diri sebagai orang tua 

kedua, dengan mengemban tugas yang dipercayakan orang tua kandung atau wali anak 
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Ibid., 17. 



 

 

didik dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan dibidang kemasyarakatan guru 

mempunyai tugas mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga Negara 

Indonesia yang bermoral Pancasila.
34

 

Tugas guru dapat dikelompokkan menjadi tiga macam,yaitu tugas dalam 

bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan. Dalam 

hal ini tugas yang berkaitan dengan pembelajaran adalah tugas dalam bidang profesi. 

Tugas dalam bidang profesi ini meliputi mendidik, mengajar, dan melatih.
35 

Para guru yang mengajar murid dengan kebutuhan khusus harus 

diperhitungkan. Para guru yang mengajar murid dengan kebutuhan khusus harus 

mengikuti pelatihan khusus agar mereka dapat menjalankan tugas dengan efektif. 

Selain pemahaman yang berkaitan dengan kecacatan, guru juga memerlukan panduan 

penting tentang kaidah mengajar yang sesuai untuk murid luar biasa.
36 

Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan dapat 

dilakukan melalui strategi keteladanan atau pembiasaan. Mengajar berarti meneruskan 

dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan melatih berarti mengembangkan 

keterampilan-keterampilan pada siswa.
37 

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah dapat menjadikan dirinya 

sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola 

para siswanya. 

Guru bertugas membentuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik 

dan/atau mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan 

                                                
34Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 37. 

 35Moch. User Usman, Menjadi Guru profesional (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 6-7. 

 36Jamila K.A. Muhammad, Special Education For Special Children Panduan Pendidikan Khusus Anak-

Anak dengan Ktunaan dan Learning Disabilities (Jakarta: PT Mizan Publika, 2008), 33. 

 37Moch. User Usman, Menjadi Guru profesional (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 7. 



 

 

sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal 

balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan 

kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan. Para pendidik 

harus dididik dalam profesi kependidikan, agar memiliki kompetensi yang diperlukan 

untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif.
38 

Guru hendaknya dapat menyusun program sesuai dengan kebutuhan setiap 

siswanya. Di dalamnya berisikan cara atau bentuk intervensi yang akan dilakukan 

guna mengatasi permasalahan tersebut. Intervensi khusus yang dipersiapkan guru bisa 

berbentuk suatu pola latihan-latihan khusus atau dapat juga disusun dalam bentuk 

motivasi yang menggunakan cara reinforcement.
39

 

 

d. Upaya Guru 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, upaya berarti usaha, daya, ikhtiar (untuk 

mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar dan 

sebagainya).
40

 

Upaya guru atau usaha guru secara garis besar adalah suatu aktivitas guru yang 

dilakukan dalam rangka membimbing, mendidik, mengajar dan melakukan transfer 

                                                

38
http://ineupuspita.wordpress.com/2008/07/31/profesionalitas-guru-slb/, diakses pada hari selasa 22-07-

2014. 

 39FIP-UPI, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan (Bandung: PT IMTIMA, 2007), 38. 
40Departemen Pendidikan  Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 

1250. 



 

 

knowledge kepada anak didik sesuai dengan kemampuan dan keprofesionalan yang 

dimiliki sehingga mencapai sesuatu yang diinginkan atau hendak dicapai.41 

Usaha guru dalam membantu perkembangan anak yaitu: 

1) Menghormati dan memotivasi murid; 

2) Menggunakan kata-kata yang penuh cinta dan sayang, dan berbicara dengan 

lembut; 

3) Menyertakan murid dalam mengambil  keputusan; 

4) Membatasi campur tangan dalam masalah murid; 

5) Guru berpartisipasi, dan tidak berniat menguasai murid; 

6) Belajar sambil bermain dengan memberikan atmosfer yang riang dan 

menyenangkan; 

7) Memperhatikan kondisi perasaan dan emosi murid; 

8) Membahas sesuatu yang ingin mereka bicarakan; 

9) Mengikutsertakan murid dalam merumuskan dan mengatur kegiatan.
42

 

 

 

e. Peran Guru Secara Pribadi 

Dilihat dari segi dirinya sendiri (self oriented), seorang guru harus berperan 

sebagai berikut : 

                                                
41Zulfa Rosyidah, “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam  Dalam Meningkatkan Kemampuan Baca Tulis 

Al-Qur’an Pada Anak Didik di SDN Sidorejo 01 Doko Blitar” (Tesis, UIN, Malang, 2008), http://lib.uin-

malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/04110163.pdf, diakses tgl 24 Oktober 2014. 
42FIP-UPI, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan (Bandung: PT IMTIMA, 2007), 144. 

http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/04110163.pdf
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1) Petugas sosial, yaitu seorang yang harus membantu untuk kepentingan masyarakat. 

Dalam kegiatan-kegiatan masyarakat guru senantiasa merupakan petugas-petugas 

yang dapat dipercaya untuk berpartisipasi di dalamnya. 

2) Pelajar dan ilmuwan, yaitu senantiasa terus menerus menuntut ilmu pengetahuan. 

Dengan berbagai cara setiap saat guru senantiasa belajar untuk mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

3) Orang tua, yaitu mewakili orang tua murid di sekolah dalam pendidikan anaknya. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan sesudah keluarga, sehingga dalam arti 

luassekolah merupakan keluarga guru berperan sebagai orang tua dari siswa-

siswinya. 

4) Pencari teladan, yaitu yang senantiasa mencarikan teladan yang baik untuk siswa 

bukan untuk seluruh masyarakat. Guru menjadi ukuran bagi norma-norma tingkah 

laku. 

5) Pencari keamanan, yaitu yang senantiasa mencarikan rasa aman bagi siswa. Guru 

menjadi tempat berlindung bagi siswa-siswa untuk memperoleh rasa aman dan puas 

di dalamnya.
43

 

 

 

f. Guru Sebagai Pembimbing 

Guru diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan (journey), yang berdasarkan 

pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. 

Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik tetapi juga perjalanan 

mental, emosional, kreatifitas, moral, dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks. 

                                                
43Moch. User Usman, Menjadi Guru profesional (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 13. 



 

 

Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu 

perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk 

perjalanan, serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

peserta didik. Semua itu dilakukan berdasarkan kerjasama yang baik dengan peserta 

didik, tetapi guru memberikan pengaruh utama dalam setiap aspek perjalanan. 

Sebagai pembimbing, guru memiliki berbagai hak dan tanggung jawab dalam setiap 

perjalanan yang direncanakan dan dilaksanakannya.
44

 

e. Guru Sebagai Pelatih 

Pelatihan yang dilakukan, di samping harus memperhatikan kompetensi dasar 

dan materi standar, juga harus mampu memperhatikan perbedaan individual peserta 

didik, dan lingkungannya. Untuk itu, guru harus banyak tahu, meskipun tidak 

mencakup semua hal, dan tidak setiap hal secara sempurna, karena hal itu tidaklah 

mungkin. Benar bahwa guru tidak dapat mengetahui sebanyak yang harus diketahui, 

tetapi dibanding orang yang belajar bersamanya dalam bidang tertentu yang menjadi 

tanggung jawabnya, ia harus lebih tahu.
45

 

Perbedaan karakteristik setiap anak berkebutuhan khusus, memerlukan 

kemampuan guru berkaitan dengan cara mengkombinasikan kemampuan dan bakat 

setiap anak dalam kemampuan berfikir, melihat, mendengar, berbicara, dan 

bersosialisasi yang ditujukan pada tujuan akhir pembelajaran.
46

 

f. Guru sebagai penasehat 

                                                
 44E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2009), 40-41. 
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Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua, 

meskipun mereka tidak memiliki latihan khusussebagai penasehat dan dalam 

beberapa hal tidak dapat berharap untuk menasehati orang. Banyak guru cenderung 

menganggap bahwa konseling terlalu banyak membicarakan klien, seakan-akan 

berusaha mengatur kehidupan orang, dan oleh karenanya mereka tidak senang 

melaksanakan fungsi ini. Padahal menjadi guru pada tingkat manapun berarti 

menjadi penasehat dan menjadi orang kepercayaan, kegiatan pembelajaranpun 

meletakkannya pada posisi tersebut.
47

 

 

 

 

2. Perkembangan Siswa 

a. Perkembangan 

1) Pengertian Perkembangan 

Perkembangan dilukiskan sebagai suatu proses yang dinamis, oleh karena itu 

jika terjadi ketidakdinamisan perkembangan maka terjadi gangguan perkembangan. 

Gangguan perkembangan ini sering disebut sebagai kecacatan atau 

handicap.Kecacatan dapat berupa cacat fisik, cacat motorik, cacat sosial, cacat 

mental dan sebagainya.
48
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Perkembangan anak merupakan hasil proses pematangan (merupakan 

perwujudan potensi yang bersifat herediter) dan hasil proses belajar (perkembangan 

sebagai hasil usaha dan latihan).
49

 

Dalam perkembangannya menjadi manusia dewasa, seorang anak 

berkembang melalui tahapan tertentu.Sekalipun irama atau kecepatan 

perkembangan setiap anak berbeda-beda, muncul kecenderungan bahwa pada anak 

berkebutuhan khusus beresiko terhadap munculnya kelambatan atau penyimpangan 

perkembangan sesuai dengan umur dan milestone perkembangan. 

Akibat dari kelainan, kecacatan, atau kondisi-kondisi tertentu yang tidak 

menguntungkan yang menjadikannya anak berkebutuhan khusus, dapat 

berpengaruh atau menghambat perkembangan kemampuan, prestasi, dan atau 

fungsinya, dapat menjadikan anak memerlukan waktu yang lebih lama dalam 

belajar menguasai keterampilan tertentu dibandingkan dengan anak-anak normal 

pada umumnya, atau menjadikan datangnya kematangan belajar menjadi 

terlambat.
50

 

Dalam perkembangannya Anak Berkebutuhan Khusus memiliki gangguan 

perkembangan. Kebanyakan gangguan berawal pada masa kanak-kanak, meskipun 

presentasi penuh masalahnya sendiri mungkin belum manifest hingga bertahun-

tahun kemudian. Gangguan yang menampakkan diri sejak awal kehidupan 
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seringkali menetap sampai orang itu tumbuh dewasa.Gangguan muncul dan 

gangguan itu berubah dari waktu ke waktu.
51

 

2) Gangguan Perkembangan Anak Berkelainan Khusus 

a) Gangguan Perkembangan Fisik Motorik 

Menurut Anastasia (1995) menyatakan bahwa gangguan fungsi fisik dan 

psikomotor pada umumnya disebabkan oleh kerusakan otak atau organ perifer 

yaitu kerusakan pada susunan syaraf pusat atau pada anggota badan, urat daging 

atau pada panca indera.
52

 

b) Cacat Mental 

Gangguan macam ini adalah deviasi.Deviasi menunjuk pada suatu pola 

tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma dilihat dari paandangan 

sistem sosial. Termasuk dalam pengertian deviasi adalah gangguan mental 

(retardasi) sehingga anak mengalami kesulitan belajar.
53

 Dalam hal ini berkaitan 

dengan retardasi mental (keterbelakangan mental) yaitu gangguan yang telah 

tampak sejak masa kanak-kanak dalam bentuk fungsi intelektual danadaptif yang 

secara signifikan berada di bawah rata-rata.
54

 

 

b. Anak Berkelainan Khusus (ABK)  

1) Pengertian Anak Berkelainan Khusus 

Anak berkebutuhan khusus adalah individu-individu yang mempunyai 

karakteristik yang berbeda dari individu lainnya yang dipandang normal oleh 
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masyarakat pada umumnya. Anak luar biasa menunjukkan karakteristik fisik, 

intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak normal 

sebayanya.
55

 

Dalam dunia pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus anak 

berkelainan, istilah penyimpangan secara eksplisit ditujukan kepada anak yang 

dianggap memiliki kelainan penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal 

umumnya dalam hal fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosialnya atau 

anak yang berbeda dari rata-rata umumnya, dikarenakan ada permasalahan dalam 

kemampuan berpikir, penglihatan, pendengaran, sosialisasi, dan bergerak.
56

 

2) Dampak Kelainan 

Kelainan atau ketunaan pada aspek fisik, mental, maupun sosial yang 

dialami oleh seseorang akan membawa konsekuensi tersendiri bagi penyandangnya, 

baik secara keseluruhan atau sebagian, baik yang bersifat objektif maupun 

subjektif. Kondisi kelainan yang disandang seseorang ini akan memberikan dampak 

kurang menguntungkan pada kondisi psikologis maupun psikososialnya. Pada 

gilirannya kondisi tersebut dapat menjadi hambatan yang berarti bagi penyandang 

kelainan dalam meniti tugas perkembangannya.
57

 

3) Macam-Macam ABK 

ABK ada 3 kategori yaitu : 

a) Anak-anak usia sekolah yang saat ini berada di lembaga-lembaga pendidikan 

formal tetapi mereka tidak memiliki atau menunjukkan kemajuan yang berarti 
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dalam belajar. Kelompok ini termasuk di dalamnya adalah anak yang lamban 

ajar, anak berkesulitan belajar, anak ber IQ sedang (bukan luar biasa), anak 

hiperaktif, anak autis, dan sebagainya. 

b) Anak-anak yang secara nyata (signifikan) mengalami kecacatan baik fisik, 

sosial, emosi, dan/ atau mental. Kelompok ini termasuk di dalamnya adalah 

tunanetra, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. 

c) Anak-anak usia sekolah yang tidak terjangkau oleh layanan pendidikan formal, 

sehingga anak-anak ini menjadi anak yang terlupakan. Kelompok ini termasuk di 

dalamnya adalah anak-anak yang bekerja (pekerja anak), anak perempuan yang 

terpingit karena kultur, anak-anak miskin/gelandangan, anak yang berdomisili di 

perairan, kepulauan dan daerah terpencil, dan anak-anak korban kerusuhan, dan 

sebagainya.
58

 

 

4) Karakteristik Anak Berkelainan 

Bila dibandingkan dengan anak-anak normal pada umumnya yang sebaya, 

maka kelompok anak berkelainan memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a) Kecepatan belajarnya lamban 

b) Sulit mencerna materi meski diulang-ulang 

c) Cepat hilang daya hafalnya, sulit berfikir abstrak 

d) Perkembangan bahasanya relative lambat dan kosa katanya minim sekali, daya 

kreatifitas dan imaginasinya relative rendah 

e) Tidak suka pada pelajaran yang memerlukan daya pikir tinggi 
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f) Daya perhatian dan konsentrasinya lemah terutama pada hal-hal yang 

memerlukan ketelitian/kecermatan
59

 

Karakteristik lain dari tunagrahita meliputi hal-hal sebagai berikut:
60

 

a) Mempunyai dasar secara fisiologis, sosial dan emosional sama seperti anak-anak 

yang tidak menyandang tunagrahita 

b) Selalu bersifat eksternal locus of control sehingga mudah sekali melakukan 

kesalahan (expectancy for filure) 

c) Suka meniru perilaku yang benar dari orang lain dalam upaya mengatasi 

kesalahan-kesalahan yang mungkin ia lakukan (outerdirectedness) 

d) Mempunyai perilaku yang tidak dapat mengatur dirinya sendiri 

e) Mempunyai permasalahan berkaitan dengan perilaku sosial (sociobehavioral) 

f) Mempunyai masalah berkaitan dengan karakteristik belajar 

g) Mempunyai masalah dalam bahasa dan pengucapan 

h) Mempunyai masalah dalam kesehatan fisik 

i) Kurang mampu untuk berkomunikasi 

j) Mempunyai kelainan pada sensori dan gerak 

k) Mempunyai masalah berkaitan dengan psikiatrik, adanya gejala depersif 

5) Klasifikasi Anak Berkelainan dan Jenis Anak Berkelainan 

Menurut klasifikasi dan jenis kelainan, anak berkelainan dikelompokkan ke 

dalam kelainan fisik, kelainan mental, dan kelainan karakteristik sosial, sebagai 

berikut : 

a) Kelainan fisik 
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Kelainan fisik adalah kelainan yang terjadi pada satu atau lebih organ 

tubuh tertentu. Akibat kelainan tersebut timbul suatu keadaan pada fungsi fisik 

tubuhnya tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal. Tidak berfungsinya 

anggota fisik terjadi pada: 

(1). Alat fisik indra, misalnya kelainan pada indra pendengaran (tunarungu), 

kelainan pada indra penglihatan (tunanetra), kelainan pada fungsi organ 

bicara (tunawicara). 

(2). Alat motorik tubuh, misalnya kelainan otot dan tulang (poliomyelitis), 

kelainan pada sistem saraf di otak yang berakibat gangguan pada fungsi 

motorik (cerebral palsy), kelainan anggota badan akibat pertumbuhan yang 

tidak sempurna. Untuk kelainan pada alat motorik tubuh ini dikenal dalam 

kelompok tunadaksa.
61

 

 

b) Kelainan Mental 

Anak berkelainan dalam aspek mental adalah anak yang memiliki 

penyimpangan kemampuan berfikir secara kritis, logis dalam menanggapi dunia 

sekitanya. Kelainan pada aspek mental ini dapat menyebar ke dua arah, yaitu 

kelainan mental dalam arti lebih (supernormal) dan kelainan mental dalam arti 

kurang (subnormal).
62

 

Anak berkelainan mental dalam arti lebih (supernormal) dikelompokkan 

menjadi: gifted (cerdas) dan talented (berbakat).
63

 Sedangkan anak berkelainan 
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mental dalam arti kurang atau tunagrahita yaitu anak yang diidentifikasikan 

memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya (di bawah normal) 

sehingga untuk meniti tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau 

layanan secara khusus, termasuk di dalamnya kebutuhan program pendidikan 

dan bimbingannya.
64

 

c) Kelainan Perilaku Sosial 

Kelainan perilaku sosial atau tunalaras sosial adalah mereka yang 

mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, 

norma sosial, dan lain-lain. Klasifikasi anak yang termasuk dalam kategori 

mengalami kelainan perilaku sosial diantaranya anak psychotic dan neurotic, 

anak dengan gangguan emosi dan anak nakal.
65

 

c. Tunagrahita 

Salah satu dari anak luar biasa dalam hal keterbatasan yang dimiliki adalah anak 

tunagrahita atau anak yang mengalami keterbelakangan mental. Sebagai anak yang 

tergolong luar biasa, baik anak berbakat maupun anak keterbelakangan mental, mereka 

sama-sama memiliki kelemahan dalam arti dilihat dari sisi diabaikannya mereka 

sebagai individu yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang 

sesuai dengan kondisi khusus yang dimiliki serta kebutuhan untuk pengembangan 

dirinya.
66

 

Tunagrahita atau terbelakang mental merupakan kondisi dimana perkembangan 

kecerdasannya mengalami hambatan sehingga tidak mencapai tahap perkembangan 
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yang optimal.
67

 Anak tunagrahita adalah anak yang tidak cukup daya pikirnya, tidak 

dapat hidup dengan kekuatan sendiri di tempat sederhana dalam masyarakat.
68

 

Seseorang dikatakan tunagrahita apabila secara sosial tidak cakap, secara mental 

di bawah normal, kecerdasannya terhambat sejak lahir atau pada usia muda dan 

kematangannya terhambat.
69

 

Mental retardation (retardasi/keterbelakangan mental) adalah gangguan yang 

telah tampak sejak masa kanak-kanak dalam bentuk fungsi intelektual dan adaptif 

yang secara signifikan berada di bawah rata-rata.
70

 

Anak dengan hendaya perkembangan kemampuan (tunagrahita), memiliki 

problem belajar yang disebabkan adanya hambtan perkembangan inteligensi, mental, 

emosi, sosial dan fisik.
71

 

Anak dengan hendaya perkembangan mengacu pada adanya keterbatasan dalam 

perkembangan fungsional. Hal ini menunjukkan adanya signifikasi karakteristik fungsi 

intelektual yang berada di bawah normal, bersamaan dengan kemunculan dua atau 

lebih ketidaksesuaian dalam aspek keterampilan penyesuaian Diri meliputi 

komunikasi, bina diri, keterampilan sosial, mengatur diri dan lain-lain.
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a) Karakteristik Umum Tunagrahita 
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(1) Perkembangan Perilaku 

Semua yang kita lakukan dapat disebut perilaku. Senyum, makan, 

minum, berjalan, menangis, dan berbicara merupakan perilaku (behavior).
73

 

Pengertian perilaku sering dibatasi kepada yang dapat dilihat dari luar, 

yang berkenaan dengan kegiatan jasmaniah atau psikomotor.
74

 

Faktor-faktor mempengaruhi perilaku sebagai berikut:
75

 

(a) Faktor kognitif 

Kemampuan kognitif seseorang di dalam mengatasi dilema moral 

diyakini sangat berpengaruh terhadap perilaku moralnya. 

(b) Faktor emosi 

Emosi memiliki karakteristik umum, yaitu berkaitan dengan tubuh, 

mempunyai kemampuan untuk memotivasi, sulit dikendalikan secara sadar, 

kompleks, dan berhubungan dengan kepentingan individu atau masyarakat. 

 

 

(c) Faktor kepribadian 

Indentitas sosial terdiri dari dua aspek yaitu: internalisasi menunjuk 

pada konsep diri seseorang, sedangkan simbolisasi menunjuk pada sejauh 

mana karakteristik perilaku moral tersebut tampak dalam kehidupan sehari-

hari. 

(d) Faktor situasional 
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Pentingnya faktor konteks dalam proses perubahan keyakinan spiritual 

seseorang. Konteks adalah lingkungan sosial, kultural, keagamaan dan 

personal baik yang mikro amupun makro.. konteks dengan karakteristik 

yang berbeda tentu akan menstimulasi perilaku yang berbeda. 

Aspek-aspek perilaku sebagai berikut:
76

 

(a) Kegiatan kognitif berkenaan dengan pengunaan pikiran atau rasio di 

dalam mengenal, memahami dan memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi dalam kehidupannya. 

(b) Kegiatan afektif berkenaan dengan penghayatan perasaan, sikap, moral, 

dan nilai-nilai. 

(c) Kegiatan psikomotor menyangkut aktivitas-aktivitas yang mengandung 

gerakan-gerakan motorik. 

Sebagian besar dari kegiatan atau perilaku psikomotor dapat nampak 

ke luar, sedang pada kegiatan kognitif dan afektif hanya sebagian kecil 

saja yang dapat nampak ke luar.
77

 

Perilaku adaptif didefinisikan sebaai efektivitas kemampuan individu 

dalam memenuhi standar independendi personal dan tanggung jawab sosial 

yang dituntut oleh masyarakat sesuai dengan tingkat usia dan kelompok budaya 

tempat ia berada.
78

 

Perilaku adaptif adalah suatu kemampuan peserta didik untuk dapat 

mengatasi secara efektif suatu keadaan yang tengah terjadi dalam masyarakat 
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lingkungannya. Perilaku adaptif secara khusus merupakan kemampuan 

berperilaku merespon tuntutan lingkungannya.
79

 

Kelainan khusus siswa dengan hendaya perkembangan tampak  sebagai 

perilaku non adaptif atau menyimpang. Kelainan ini umumnya sering muncul 

di sekolah, misalnya berjalan tidak seimbang, adanya kekakuan (spastic) pada 

jari tangan, suka mengoceh, tidak dapat diam, sering mengganggu temannya, 

sulit berkomunikasi dengan cara lisan, dan mudah marah.
80

 

Keterbatasan daya pikir yang dialami anak tunagrahita menyebabkan 

mereka sulit mengontrol, apakah perilaku yang ditampakkan dalam 

aktivitassehari-hari atau tidak wajar (menurut ukuran normal), baik perilaku  

yang berlebihan (behavioral excesses) maupun perilaku yang kurang serasi  

(behavioral defisit).
81

 

Penderita retardasi mental memperlihatkan kemampuan dan 

kepribadian yang sangat beragam. Ada yang memiliki hendaya ringan atau 

sedang dengan persiapan yang baik, mampu melaksanakan sebagian besar 

kegiatan sehari-hari yang diharapkan dari semua orang. Merka yang memiliki 

hendaya yang lebih berat mungkin membutuhkan bantuan untuk tidur, mandi 

dan berpakaian, meskipun dengan latihan dan dukungan yang baik mereka 

dapat mencapai kemandirian tertentu.
82

 

Bila ditinjau dari sejarahnya, terlihat perkembangan dalam definisi 

terbelakang mental dan pengklasifikasiannya. Dalam setiap perubahan definisi, 
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tampak bahwa tingkah laku adaptif semakin berperan. Secara umum 

kemampuan adaptif dimaksudkan sebagai kemampuan seseorang untuk 

menyesuaikan diri dengan tuntutan hidup sehari-hari.
83

 

Pada tahun 1992, AAMR mengeluarkan definisi baru mengenai 

keterbelakangan mental yang penekanannya terletak pada interaksi individu 

terbelakang mental dengan lingkungannya daripada menekankan pada defisit 

tingkah laku adaptif yang timbul sebagai masalah bagi individu terbelakang 

mental. 

Dari definisi yang terbaru tampak jelas bahwa disamping skor tes 

intellegensi yang berada di bawah normal, kemampuan adaptif juga mengalami 

hambatan minimal dalam dua dari sepuluh area yang ditetapkan yakni 

komunikasi, pemeliharaan diri, kehidupan rumah tangga, kemampuan sosial, 

penggunaan fasilitasumum, pengarahan diri, kesehatan dan keamanan, fungsi 

akademis, waktu luang, serta kerja. Disini terlihat jelas bahwa kemampuan 

adaptif memegang peranan yang sangat penting sebelum mengklasifikasikan 

seseorang mengalami keterbelakangan mental.
84

 

Tidak tercapainya standar perilaku adaptif dapat dilihat dari 

keterbatasan-keterbatasan yang terdapat pada masa kanak-kanak. Yaitu:
85

 

(1) Kecakapan-kecakapan indera penggerak. (menoleh, merangkak, berjalan, 

menggerakkan kaki) 
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Perilaku psikomotor memerlukan adanya koordinasi fungsional 

antara neuronmuscular system dan fungsi psikis. Ada dua macam perilaku 

psikomotorik utama yang bersifat universal yang harus dikuasai oleh setiap 

individu pada masa kanak-kanak ialah berjalan dan memegang benda. 

Kedua jenis keterampilan psikomotorik ini merupakan basis bagi 

perkembangan yang lebih kompleks seperti yang kita kenal dengan 

sebutan bermain dan bekerja.
86

 

Dalam kecakapan ini lebih ditujukan pada pendekatan yang bersifat 

humanistik, di samping adanya penekanan pada segi behavioristik 

dilakukan secara tidak terus menerus, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan 

intervensi guru yang disesuaikan dengan perilaku peserta didik yang 

bersangkutan.
87

 

(2) Kemampuan untuk berkomunikasi. (senyum sosial, berbicara, memberi 

isyarat) 

Anak mulai mengerti sedikit tentaang apa yang dikatakan orang 

lain kepadanya. Anak mulai merespon apabila namanya dipanggil dan 

mulai sedikit mengerti perintah.
88

 

Latihan komunikasi ini penting bagi penderita retardasi mental. 

Bagaimana mamneuta kebutuhan dan keinginannya diketahui sangat 

penting bagi kepuasan pribadi dan bagi partisipasi kebanyakan aktivitas 
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sosial. Tujuannya memperbaiki artikulasi atau lebih ekstensif misalnya 

mengorganisasikan percakapan.
89

 

(3) Kecakapan untuk menolong diri sendiri. (makan, berpakaian, mandi, ke 

kamar kecil) 

(4) Penderita retardasi mental dapat memperoleh berbagai keterampilan 

melalui banyak inovasi behavioral yang diintroduksikan untk pertama 

kalinya pada tahun 1960-an yang mengajarkan tentang keterampilan 

mengurus diri sendiri seperti berpakaian, mandi, makan dan buang air.
90

 

(5) Sosialisasi. (bermain secara imitatif, bermain bersama orang lain) 

Hambatan-hambatan yang dihadapi anak dengan hendaya 

perkembangan (tunagrahita) adalah:
91

 

(1) Pada umunya anak dengan hendaya perkembangan mempunyai pola 

perkembangan perilaku yang tidak sesuai dengan kemampuan potensialnya. 

(2) Anak dengan hendaya perkembangan mempunyai kelainan perilaku mal 

adaptif berkaitan dengan sifat agresif secara verbal atau fisik (physical and 

verbal aggression), perilaku yang suka menyakiti siri sendiri, perilaku 

menghindarkan diri dari orang lain, suka menyendiri, dan lain-lain. Ada 

juga agresif langsung non verbal seperti serangan fisik, baik mendorong, 

memukul, mamupun menendang dan menunjukkan gestur yang menghina 

orang lain. Agresif seringkali diartikan sebagai perilaku yang dimaksudkan 

untuk melukai orang lain baik secara fisik maupun psikis. Agresif tampil 
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dalam bentuk yang sangat beragam, dan berhimpitan dengan konsep-konsep 

lain seperti permusuhan, asertivitas, mara, violence, atau bullying.
92

 

(3) Pribadi anak dengan hendaya perkembangan mempnyai kecenderungan 

yang sangat tinggi untuk melakukan tindakan yang salah. 

(4) Masalah yang berkaitan dengan kesehatan khusus seperti terhambatnya 

perkembangan gerak, tingkat pertumbuhan yang tidak normal, kecacatan 

sensori khususnya pada persepsi penglihatan dan pendengaran yang sering 

tampak pada anak dengan hendaya perkembangan. 

(5) Sebagian dari anak dengan hendaya perkembangan mempunyai kelainan 

penyerta celebrad palty, kelainan saraf otot yang disebabkab oleh kerusakan 

bagian tertentu pada otak saat ia dilahirkan ataupun saat awal kehidupan. 

(6) Secara keseluruhan, anak dengan hendaya perkembangan mempunyai 

kelemahan pada segi: keterampilan gerak, fisik yang kuramg sehat, 

koordinasi gerak, kurang perasaan perasaan percaya diri terhadap situasi dan 

keadaan sekelilingnya, keterampilan gross dan fine motor yang kurang. 

(7) Dalam aspek ketermapilan sosial, anak dengan hendaya perkembangan 

umunya tidak mempunyai kemampuan sosial antara lain suka menghindar 

dari keramaian, ketergantungan hidup pada keluarga dan lain-lain 

(8) Anak dengan hendaya pada berbagai tingkat dalam pemahaman dan 

penggunaan bahasa, masalah bahasa dapat mempengaruhi perkembangan 

kemandirian dan dapat menetap hingga usia dewasa. 
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(9) Pada beberapa anak dengan hendaya perkembangan mempunyai keadaan 

lain yang menyertainya. 

(2) Perkembangan Sosial 

Perkembangan sosial adalah perolehan kemampuan berperilaku yang 

sesuai dengan tuntutan sosial. Tuntutan sosial pada perilaku sosial anak 

tergantung pada perbedaan harapan dan tuntutan budaya dalam masyarakat 

tempat anak mengalami tumbuh-kembang, serta tugas perkembangannya.
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Pada anak tunagrahita, setiap tahapan perkembangan sosial yang dialami 

selalu mengalami kendala sehingga seringkali tampak sikap dan perilaku anak 

berada di bawah usia kalendernya, dan ketika usia 5-6 tahun mereka belum 

mencapai kematangan untuk belajar di sekolah.
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Anak  tunagrahita cenderung berteman dengan anak yang lebih muda 

usianya, ketergantungan terhadap orang tua sangat besar tidak mampu memikul 

tanggung jawab sosial dengan bijaksana, sehingga mereka harus selalu 

dibimbing dan diawasi. Mereka juga mudah dipengaruhi dan cenderung 

melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya.
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Beberapa studi menunjukkan bahwa terlambatnya sosialisasi anak 

tunagrahita ada hubugannya dengan taraf kecerdasannya yang sangat rendah. 

Indikasi keterlambatan anak tunagrahita dalam bidang sosial umumnya 

terjadi karena hal-hal berikut. 

(a) Kurangnya kesempatan yang diberikan kepada anak tunagrahita untuk 

melakukan sosialisasi. 
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(b) Kekerangan motivasi untuk melakukan sosialisasi. 

(c) Kelancaran bimbingan untuk melakukan sosialisasi.
96

 

Pada penderita retardasi mental, fungsi penyesuaian sosial ini tidak dapat 

berjalan sebagaimana mestinya. Individu retardasi mental menampakkan 

perilaku-perilaku yang menunjukkan adanya gangguan penyesuaian seperti 

tidak mampu berbelanja atau menghitung uang, mudah tersesat bila bepergian, 

dan berbagai perilaku lain yang menurut norma etika dianggap menyimpang.
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d. Model Layanan ABK 

a) Model Segresi 

Memberikan layanan pedidikan secara khusus dan terpisah dari kelompok 

jenis anak normal maupun anak berkebutuhan khusus lainnya. 

b) Model Kelas Khusus 

Keberadaannya berada di sekolah umum/ regular. Kelas khusus bersifat 

permanen, melainkan didasarkan pada ada/ tidaknya anak-anak yang memerlukan 

pendidikan/ pembelajaran khusus di sekolah tersebut agar tidak terjadi tinggal kelas 

untuk menemukan gejala keluarbiasaan secara dini pada anak-anak. 

c) Model Sekolah Dasar Luar Biasa 

Sekolah yang diperuntukkan dan untuk menampung anak-anak berkebutuhan 

khusus usia sekolah dasar dari berbagai jenis dan tingkat kekhususan yang 

dialaminya. Diperuntukkan bagi anak-anak usia wajib belajar yang memerlukan 

pendidikan khusus. 

d) Sekolah Terpadu 
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Sekolah normal biasa yang telah ditetapkan untuk menerima anak-anak yang 

berkebutuhan khusus.Mereka belajar bersama-sama dengan anak-anak normal 

lainnya tanpa dipisah oleh dinding tembok kelas. 

 

 

e) Pendidikan Inkluisi 

Pendidikan yang terbuak bagi siapa saja yang mau masuk  sekolah baik dari 

kalangan anak normal maupun anak berkebutuhan khusus.
98

  

 

B. Upaya Guru Dalam Membantu Perkembangan Siswa/Siswi 

Dalam membantu perkembangan perilaku siswa/siswi dibutuhkan strategi khusus yang 

perlu dikembangkan selain memberikan contoh konkret dan bahasa sederhana adalah 

melatihnya dengan kegiatan yang sudah dipecah ke dalam bagian-bagian kegiatan kecil, 

yang dalam pendekatan behavioristik dikenal sebagai shapping. Misalnya, ketika 

mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya mengepel lantai dapat dimulai dengan 

melatih mereka mengambil alat pelnya dulu atau membuat rendaman pembersih lantai 

dulu.
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1. Pengembangan prinsip-prinsip pendekatan secara khusus, yang dapat dijadikan dasar 

dalam upaya guru mendidik anak berkelainan, antara lain sebagai berikut:
100

 

a. Prinsip kasih sayang 

Prinsip kasih sayang pada dasarnya adalah menerima mereka sebagaimana 

adanya, dan mengupayakan mereka agar dapat menjalani hidup dan kehidupan dengan 
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wajar, seperti layaknya anak normal lainnya. Oleh karena itu upaya yang perlu 

dilakukan untuk mereka: tidak bersikap memanjakan, tidak bersikap acuh tak acuh 

terhadap kebutuhannya, memberikan tugas sesuai dengan kebutuhan anak. 

b. Prinsip layanan individual 

Pelayanan individual dalam rangka mendidik anak berkelainan perlu 

mendapatkan porsi yang lebih besar, sebab setiap anak berkelainan dalam jenis dan 

derajat yang sama seringkali memiliki keunikan masalah yang berbeda antara yang 

satu dengan yang lainnya. Upaya yang perlu dilakukan untuk mereka selama 

pendidikannya: jumlah siswa yang dilayani guru tidak lebih dari 4-6 orang dalam 

setiap kelasnya, pengaturan kurikulum dan jadwal pelajaran dapat bersifat fleksibel, 

penataan kelas harus dirancang sedemikian rupa sehingga guru dapat menjangkau 

semua siswanya dengan mudah, modifikasi alat bantu pengajaran. 

c. Prinsip kesiapan 

Untuk menerima suatu pelajaran tertentu diperlukan kesiapan. Khususnya 

kesiapan anak untuk mendapatkan pelajaran yang akan diajarkan, terutama 

pengetahuan prasyarat pengetahuan, mental dan fisik yang diperlukan untuk 

menunjang pelajaran berikutnya. Contoh, anak berkelainan secara umum mempunyai 

kecenderungan cepat bosan dan cepat lelah apabila menerima pelajaran. Oleh karena 

itu, guru dalam kondisi ini tidak perlu memberi pelajaran baru, melainkan mereka 

diberikan kegiatan yang menyenangkan dan rileks, setelah segar kembali guru baru 

dapat melanjutkan memberikan pelajaran. 

d. Prinsip keperagaan 



 

 

Kelancaran pembelajaran pada anak berkelainan sangat didukung oleh 

penggunaan alat peraga sebagai medianya. Selain mempermudah guru dalam 

mengajar, fungsi lain dari penggunaan alat peraga sebagai media pembelajaran pada 

anak berkelainan, yakni mempermudah pemahaman siswa terhadap materi yang 

disajikan guru. Alat peraga yang digunakan untuk media sebaiknya diupayakan 

menggunakan benda atau situasi aslinya, namun apabila hal itusulit dilakukan, dapat 

menggunakan benda tiruan atau minimal gambarnya. 

e. Prinsip motivasi 

Prinsip motivasi ini lebih menitikberatkan pada cara mengajar dan pemberian 

evaluasi yang disesuaikan dengan  kondisi anak berkelainan. 

f. Prinsip belajar dan bekerja kelompok 

Arah penekanan prinsip belajar dan bekerja kelompok sebagai salah satu dasar 

mendidik anak berkelainan, agar mereka sebagai anggota masyarakat dapat bergaul 

dengan masyarakat lingkungannya, tanpa harus merasa rendah diri atau minder dengan 

orang normal. 

g. Prinsip keterampilan 

Pendidikan keterampilan yang diberikan kepada anak berkelainan, selain 

berfungsi selektif, edukatif, rekreatif, dan terapi, juga dapat dijadikan sebagai bekal 

dalam kehidupannya kelak. Selektif berarti untuk mengarahkan minat, bakat, 

keterampilan dan perasaan anak berkelainan secara tepat guna. Edukatif berarti 

membimbing anak berkelainan untuk berpikir logis, berperasaan halus dan 

kemampuan untuk bekerja. Rekratif berarti unsur kegiatan yang diperagakan sangat 

menyenangkan bagi anak berkelainan. Terapi berarti aktivitas keterampilan yang 



 

 

diberikan dapat menjadi salah satu sarana habilitasi akibat kelainan atau ketunaan yang 

disandangnya. 

h. Prinsip penanaman dan penyempurnaan sikap 

Secara fisik dan psikissikap anak berkelainan memang kurang kurang baik 

sehingga perlu diupayakan agar mereka mempunyai sikap yang baik serta tidak selalu 

menjadi perhatian orang lain. 

2. Ada beberapa bidang pengembangan yang diperlukan bagi siswa dan siswi terbelakang 

mental di sekolah yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu berikut ini: 
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a. Pengembangan Kemampuan Sosial 

Masalah utama yang dialami anak penyandang terbelakang mental adalah 

tiadanya kemampuan sosial (social disability) hambatan ini akan berakibat pada 

ketidakmampuan anak dalam memahami kode atau aturan-aturan sosial di sekolah, 

dikeluarga maupun dimasyarakat. Dalam upaya pengembangan kemampuan sosial 

diperlukan beberapa kebutuhan anak terbelakang mental yang meliputi :  

1) Kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari yang lain,  

2) Kebutuhan untuk menemukan perlindungan dari sikap dan label yang negative,  

3) Kebutuhan akan dukungan dan kenyamanan sosial, dan  

4) Kebutuhan untuk menghilangkan kebosanan dan menemukan stimulasi sosial.  

Kebutuhan sosial ini mengarah langsung pada pentingnya daya dorong interaksi 

sosial yang positif antara siswa dan siswi terbelakang mental dengan teman-teman 

lainnya disekolah. Untuk mendukung suasana demikian diperlukan inklusif bagi anak-

anak terbelakang mental.  

                                                
 101Buku lapis PGMI, (Surabaya: Learning Assistant Program For Islamic Schools, 2008), 15-13. 



 

 

3. Modifikasi perilaku pada anak tunagrahita dalam penerapannya harus selalu di bawah 

pengawasan orang lain, misalnya program perawatan diri sendiri. Agar lebih fungsional, 

program tersebut dapat dipecah dalam berbagai unit perilaku pendukung, antara lain 

mengancingkan baju, memegang sendok, menuangkan pasta, menggosok gigi dan lain-

lain. Jenis terapi perilaku lain yang dapat dilakukan untuk anak tunagrahita, yaitu melalui 

kegiatan bermain (kegiatan fisik dan/ atau psikis yang dilakukan tidak dengan sungguh-

sungguh). Terapi permainan yang diperuntukkan bagi anak tunagrahita bukan sembarang 

permainan, tetapi permainan yang memiliki muatan antara lain: setiap permainan 

hendaknya memiliki nilai terapi yang berbeda, sosok permainan yang diberikan tidak 

terlalu sukar untuk dicerna anak tunagrahita.
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Perilaku adaptif pada tunagrahita perlu diberikan layanan pendidikan secara lebih 

efektif meliputi:
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a. Cara berkomunikasi 

b. Cara bersosialisasi 

c. Keterampilan gerak 

d. Kematangan diri dan tanggung jawab sosial 

Berbagai alternatif untuk hukuman yang mungkin sama efektifnya untuk 

mengurangi agresi  dan tindakan melukai diri itu antara lain adalah dengan mengajarkan 

cara mengomunikasikan kebutuhan atau keinginan akan sesuatu, misalnya perhatian yang 

mereka terima karena perilaku mereka yang bermasalah.
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C. Telaah Pustaka 
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Peneliti juga melakukan telaah pustaka terhadap hasil penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil dari telaah pustaka tersebut peneliti 

menemukan : 

Penelitian oleh Fera Febriyanti (0901559) dengan judul “Perkembangan Emosional 

Anak Tunagrahita Sedang Kelas IX SMPLB di SLB Purnama Asih Bandung Tahun 2013” 

Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah: 1) Perkembangan emosional yang 

terjadi di SLB Purnama Asih Bandung dengan melibatkan 3 subjek kelas IX SMPLB ini 

sangat bermacam-macam bentuk potensi yang mereka miliki, ada yang cenderung memiliki 

perkembangan emosional yang kurang baik ada pula yang memiliki perkembangan 

emosional yang cukup baik. 2) Karakteristik yang dimunculkan oleh tiap anak tergantung 

kepada bagaimana perkembangan emosional yang dimiliki oleh tiap idnvidu, ada yang bisa 

mengontrolnya dengan baik adapun yang tidak bisa mengontrol emosinya dengan baik.3) 

Ekspresi yang dimunculkan anak berbeda-beda, ada yang muncul dengan berlebihan adapun 

yang biasa saja.Ekspresi emosi yang dimunculkan oleh tiap individu bisa berubah-ubah 

sesuai degan perasaan ataupun keadaan yang dialami atau dirasakan oleh tiap individu. 4) 

Faktor yang mempengaruhiperkembangan emosi lebih cenderung dirasakan dalam hal ini 

yaitu faktor pola asuh orang tua, biasanya tiap anak memiliki pola asuh orang tua yang 

berbeda-beda, ada yang berlebihan tetapi ada juga yang biasa-biasa saja tetapi masih tetap 

dalam jalur pengawasan. 5) Pentingnya peran guru pembimbing dalam memahami ialah 

dengan ingin selalu mengetahui seberapa besar emosi seorang anak yang dapat 

mempengaruhi perkembangan fisik maupun dalam proses belajar di kelas.
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Artikel yang ditulis oleh April Narni (2009): Meningkatkan Kemampuan Memakai 

Baju Berkancing dengan Metode Demonstrasi pada Anak Tunagrahita Sedang Kelas D.I Di 

SLB Negeri Pembina Pekanbaru. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam memakai baju 

berkancing melalui metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan salah satu metode 

di mana guru memperagakan suatu proses kegiatan di depan anak didik, setelah 

memperhatikan demonstran tersebut anak didik melakukan kegiatan sama seperti yang 

didemonstrasikan. Peragaan ini bertujuan agar anak dapat memahami suatu konsep 

pengajaran dalam melakukan suatu keahlian/keterampilan melalui pengalaman langsung. 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research) yang dilakukan dalam bentuk kolaborator dengan teman sejawat. Subjek 

penelitian adalah dua orang anak tunagrahita sedang kelas dasar satu (D.1-C1) di SLB 

Negeri Pembina Pekanbaru. 

Hasil penelitian yang dilaksanakan pada siklus I sudah terlihat peningkatan pada anak HM 

dan JK. HM dan JK sudah bisa memasukkan lengan kanan dan kiri pada lobang lengannya, 

memerlukan bimbingan dalam merapikan kerah, memasang kancing, dan menarik kedua 

ujung baju agar baju yang dipakai terlihat rapi. Secara umum keduanya sudah terlihat 

kemampuan memakai baju berkancing dengan metode latihan. Pada siklus II kemampuan 

anak semakin terlihat dengan terampilnya memakai baju berkancing. Maka dapat 

disimpulkan bahwa dengan metode latihan dapat meningkatkan kemampuan anak 

tunagrahita sedang dalam memakai baju berkancing. Disarankan kepada sekolah untuk 



 

 

selalu menggunakan metode latihan dalam mengajarkan konsep mengurus diri sendiri pada 

anak khususnya memakai baju berkancing.
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Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaan ini terletak pada fokus 

pembahasannya, penelitian yang dilakukan Fera lebih fokus pada tingkat perkembangan 

emosional, adapun April Narni fokus pada metode yang digunakan dalam memakai baju 

berkancing, sedangkan yang peneliti lakukan ini lebih fokus pada upaya guru dalam 

membantu perkembangan perilaku siswa. 
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