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ABSTRAK 

 

W, Dyah Farida. 2015. Peran Guru dalam Membentuk Kepribadian Anak (Study 

Terhadap Anak Autis) di SDLB Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015. Skripsi. Program Studi Guru Madrasah Ibtidaiyah Jurusan 

Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 

Pembimbing: Izza Aliyatul Muna, M.Sc. 

Kata Kunci: Peran Guru, Kepribadian, Anak Autis 

 Pendidikan adalah proses mengajar dan belajar pola pola kelakuan manusia menurut 

apa yang diharapkan masyarakat. Secara fisik, pada umumnya anak penyandang autis 

tidak jauh berbeda dengan anak-anak normal. Namun secara psikis mereka sangat 

berbeda. Kepribadian adalah suatu totalitas psikophisis yang kompleks dari individu, 

sehingga nampak di dalam tingkah lakunya yang unik. Guru sebagai seorang 

pendidik mempunyai tanggung jawab pada proses pengembangan kemampuan siswa. 

Maka guru harus berupaya semaksimal mungkin dalam mengawasi, mengarahkan, 

serta mendidik yang paling utama hingga terbentuk kepribadian siswa semaksimal 

mungkin. Anak autis adalah anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis 

dan karakteristiknya. Keragaman yang terjadi, memang terkadang menyulitkan guru 

dalam upaya pemberian layanan pendidikan yang sesuai.  

Rumusanmasalahdalampenelitianiniadalah; 1)bagaimanaperan guru 

sebagaiedukatordalam membentuk kepribadiananak berkebutuhan khususautis; 2) 

bagaimanaperanguru sebagai motivator dalam mengatasi pembentukan kepribadian 

anak berkebutuhan khususautis; 3) bagaimanaperan guru sebagaifasilitator  dalam 

membentuk kepribadian anak berkebutuhan khususautis. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, jenis penelitian 

studi kasus di SDLB Negeri Jenangan Ponorogo. Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya 

menggunakan teknik analisis kualitatif dengan urutan langkah pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah; 1) Peran guru sebagai pendidik dalam 

membentuk kepribadian anak autis yang diketahui bahwa tingkat penyesuaian diri 

siswa  sebagian masih kurang sebagai pendidik guru berusaha membimbing dan 

memberikan arahan untuk membiasakan siswa bergaul dengan teman-teman, percaya 

diri, dan aktif dalam proses pembelajaran; 2) Peran guru sebagai motivator dalam 

membentuk kepribadian anak berkebutuhan khusus yaitu berusaha memberi 

pengertian kepada anak; 3) Peran guru sebagai fasilitator dalam membentuk 

kepribadian anak autis dengan melakukan pengarahan untuk berdo‟a sebelum belajar, 
berjabat tangan setiap bertemu, saling menyapa, dan memberikan petunjuk dalam 

pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan anak 

didik. Pendidikan bertalian dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan 

dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda. Pendidikan adalah 

proses mengajar dan belajar pola pola kelakuan manusia menurut apa yang 

diharapkan masyarakat. 

Dalam arti pendidikan dimulai dengan interaksi pertama individu itu 

dengan anggota masyarakat lainnya. Sistem, pendidikan yakni sekolah adalah 

lembaga sosial yang turut menyumbang dalam proses sosialisasi individu agar 

menjadi anggota masyarakat seperti yang diharapkan. Fungsi sekolah yang utama  

adalah pendidikan intelektual, yakni mengisi otak anak dengan berbagai macam 

pengetahuan. Oleh sebab itu memerlukan tenaga yang khusus dipersiapkan untuk 

itu, yakni guru.
1
 

Status guru mempunyai implikasi terhadap peran dan fungsi guru yang 

menjadi tanggung jawabnya. Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang 

tidak terpisahkan, antara kemampuan mendidik merupakan kemampuan 

integratif, yang satu tidak dapat dipisahkan dengan yang lain. Misalnya, 

                                                           
1
 S. Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 10-13. 
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seseorang yang dapat mendidik tetapi tidak memiliki kemampuan membimbing, 

mengajar, dan melatih, maka ia tidak dapat disebut sebagai guru yang paripurna. 

Seterusnya seseorang yang memiliki kemampuan mengajar, tetapi ia tidak  

memiliki kemampuan mendidik, membimbing, dan melatih, juga tidak dapat 

disebut sebagai guru sebenarnya. Guru juga harus memiliki kemampuan 

keempat-empatnya secara paripurna. Keempat kemampuan tersebut, secara 

terminologis akademis dapat dibedakan antara satu dengan yang lain. Namun, 

dalam kenyataan praktik di lapangan, keempat hal tersebut harus menjadi satu 

kesatuan yang utuh  yang tidak dapat dipisah-pisahkan
2
 

Pengembangan pendidikan dapat dilaksanakan melalui sebuah lembaga 

pendidikan atau sekolah. Namun cita-cita yang digariskan dalam pendidikannya 

nampaknya belum sepenuhnya tercapai, karena pendidikan saat ini masih 

memprioritaskan bagi siswa normal pada umumnya dengan program 

pendidikannya. Sedangkan pendidikan bagi siswa yang mengalami kelainan atau 

berkebutuhan khusus, baik yang berkaitan dengan fisik maupun mental kurang 

diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Jadi setiap anak Indonesia 

berhak memperoleh pendidikan termasuk mereka yang memiliki kelainan  fisik 

maupun mental dimana salah satunya adalah anak autis. 

Autisme adalah suatu kondisi mengenai seseorang yang didapatkannya 

sejak lahir atau masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat berhubungan 

sosial atau berkomunikasi secara normal dengan orang lain, dalam memahami 

                                                           
2
 Suparlan, Guru Sebagai Profesi (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2006), 29-30. 
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sesuatu dan mengalami perilaku.
3
 Secara fisik, pada umumnya anak penyandang 

autis tidak jauh berbeda dengan anak-anak normal. Namun secara psikis mereka 

sangat berbeda. Penyebab autisme merupakan suatu kumpulan sindrom yang 

mengganggu sel saraf otak dikarenakan berbagai faktor. Hal ini mengganggu 

perkembangan anak, dapat diketahui dengan adanya penyimpangan anak pada 

usia yang sama.
4
 Gejala autis pada anak sudah tampak pada usia tiga tahun.  

Gangguan-gangguan kognitif, komunikasi dan interaksi sosial yang dialami 

anak penyandang autis menghambat perkembangan rohani anak. Rohani 

berkaitan keimanan manusia, tentang hubungan dengan Tuhan yaitu Allah SWT 

sebagai makhluk ciptaan-Nya. Penyandang autis juga memiliki berbagai 

hambatan dalam perkembangan kognitif yang tentu juga akan mengalami 

hambatan dalam menerima dan menerapkan pola pembentukan kepribadian 

anak.
5
 Sementara ada pendapat bahwa sebenarnya manusia itu di dalam 

kehidupannya sehari-hari tidak selalu membawakan dirinya sebagaimana adanya, 

melainkan selalu menggunakan tutup muka, maksudnya adalah untuk menutupi 

kelemahannya, atau ciri-cirinya yang khas supaya tindakannya itu dapat diterima 

oleh masyarakat. Di dalam kehidupannya sehari-hari di tengah masyarakat, 

kebanyakan orang hanya akan menunjukkan keadaannya yang baik-baik saja dan 

untuk itu maka dipakailah topeng, atau persona itu. Dengan topeng itu kadang-

                                                           
3
 Aqila Smart,  Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus  

(Yogyakarta: Kata Hati, 2010), 56. 
4
  Prasetyono, Serba-Serbi Anak Autis (Yogyakarta: Diva Press, 2008), 11. 

5
  Setiati Widihastuti, Pola Pendidikan Anak Autis (Yogyakarta: Fajar Nugraha Autism Center 

Press, 2009), 108. 
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kadang orang akan mendapatkan kedudukan, penghasilan, tampilan yang lebih 

dari pada bila tanpa topeng tersebut. Sekalipun ia terpaksa harus bertindak, 

berbicara atau berbuat yang bukan saja tidak sesuai dengan dirinya sendiri, 

melainkan kadang-kadang sama sekali bertentangan dengan hakekatnya 

kepribadianya sendiri. Manusia hampir tidak pernah belaku wajar, sesuai dengan 

hakekat dirinya sendiri. Dan untuk yang terakhir ini manusia berlatih dengan 

tekun dan bersungguh-sungguh dalam waktu yang lama sekali ia hanya berlaku 

dengan kedok itu ia tidak akan menjumpai kepuasan di dalam hidupnya. Dalam 

keadaaan dirinya disembunyikan sedalam-dalamnya sehingga hampir-hampir 

orang itu tidak lagi mengenal siapakah dirinya itu, apa bakatnya, apa kemampuan 

yang sebenarnya pada dirinya, apa pula kelemahannya dan sebagainya. Hal ini 

lah yang menyebabkan mengapa kehidupan manusia ini tidak dapat berada 

ketenangan yang selama ini dicarinya. Tetapi bila orang-orang mau dengan 

setulus hati melepaskan topengnya, dengan melihat keadaan dirinya sedalam-

dalamnya, dengan segala kekuatannya sendiri, bakatnya, kemampuannya, maka 

orang itulah yang menemukan ketenangan hidupnya. Dengan keterangan di atas, 

maka kepribadian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Kepribadian adalah suatu totalitas psikophisis yang kompleks dari individu, 

sehingga nampak di dalam tingkah lakunya yang unik. Benar adanya bahwa ada 

sebagian besar tingkah laku yang sama antara yang seorang dengan yang lain. 

Namun yang benar-benar identik itulah yang dipelajari oleh tipologi, sedang 

ketidaksamaannya itulah yang dipelajari oleh psikologi kepribadian. Berdasarkan 
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pada latar belakang tersebut, maka penelitian memfokuskan pada  PERAN 

GURU DALAM MEMBENTUK KEPRIBADIAN ANAK 

BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDY TERHADAP ANAK AUTIS) DI 

SDLB JENANGAN PONOROGO TAHUN PELAJARAN 2014/2015. 

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini terfokus pada peran guru dalam membentuk kepribadian anak 

berkebutuhan khusus (study terhadap anak autis), tetapi tidak semua peran guru 

yang di teliti, tetapi peneliti memfokuskan pada tiga peran guru yaitu peran guru 

sebagai pendidik, motivator, fasilitator di SDLB Jenangan Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran guru sebagai edukator dalam membentuk kepribadian anak 

berkebutuhan khusus autis? 

2. Bagaimana peran guru sebagai motivator dalam membentuk kepribadian 

anak berkebutuhan khusus autis? 

3. Bagaimana  peran guru sebagai fasilitator  dalam membentuk kepribadian 

anak berkebutuhan khusus autis? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peran guru sebagai edukator dalam membentuk 

kepribadian pada anak berkebutuhan khusus autis di SDLB Jenangan 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui peran guru sebagai motivator dalam membentuk 

kepribadian khusus autis di SDLB Jenangan Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui peran guru sebagai fasilitator dalam membentuk 

kepribadian anak berkebutuhan khusus autis di SDLB Jenangan Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

konstribusi bagi pendidikan di masyarakat maupun sekolah, khususnya 

dalam pendidikan luar biasa (anak cacat), serta dijadikan usaha dalam 

peningkatan pengetahuan bagaimana proses pendidikan kepribadian khusus 

pada anak autis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi sumber data penelitian 

selanjutnya. 
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b. Bagi institusi pendidikan yang bersangkutan, sebagai bahan pertimbangan 

dalam pembinaan anak didiknya. 

c. Bagi peneliti, untuk menambah pengalaman dan penelitian. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian  ini digunakan metodologi penelitian dengan 

menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu 

penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, 

pemikiran orang secara individual maupun kelompok.
6
 

    Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi 

kasus yaitu strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian 

berkenaan dengan how atau why, bila peneliti hanya memiliki sedikit 

peluang untuk mengontrol pristiwa-peristiwa  yang akan diselidiki dan bila 

mana fokus penelitiannya terletak pada fenomena-fenomena kontemporer 

(masa kini) didalam konteks kehidupan nyata.
7
 

 

 

                                                           
6
 Nana Syaodih Sukmadinata,  Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), 60.  
7
 Robert K. Yin, Studi Kasus Desain dan Metode, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2009),1. 
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2. Kehadiran Peneliti 

Ciri penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dengan pengamatan, 

namun peranan peneliti yang menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk 

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

penuh, sekaligus pengumpul data. 

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di SDLB Jenangan Ponorogo Jalan Niken 

Gandini No.89.  Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan penyesuaian dengan 

topik yang dipilih, yang sebelumnya peneliti melakukan observasi terlebih 

dahulu. 

 

4. Sumber Data 

Setiap penelitian memerlukan data karena data merupakan sumber 

informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah 

yang akan diteliti. Setiap penelitian memerlukan data karena data merupakan 

sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya 

masalah yang akan diteliti.
8
 

                                                           
8
 Afifudin, dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka 

Setia :2009), 117. 
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Dilihat dari segi sumber perolehan data, atau dari mana data tersebut 

berasal secara umum dalam penelitian dikenal ada jenis data, yaitu data 

sekunder (secondary data) dan data primer (primary data).  

  Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui 

hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa 

data kualitatif maupun data kuantitatif. Jenis data ini sering juga disebut data 

eksternal. Sebaliknya, data primer merupakan jenis data yang digali dan 

diperoleh dari sumber utamanya (sumber asli), baik berupa data kualitatif 

maupun data kuantitatif. Sesuai dengan asalnya darimana data tersebut 

diperoleh, maka jenis data ini sering disebut dengan istilah data mentah (raw 

data).
9
 

 Dengan demikian dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, dan 

guru dapat dikatakan sebagai sumber data utama, sedangkan sumber data 

tertulis, foto, dan statistik, adalah sebagai sumber data tambahan. 

 Demikian pula, dengan naskah yang merupakan sumber informasi 

yang tidak berbeda dengan dokumen keduanya merupakan sumber data 

tertulis.
10

 

 

5. Teknik  Pengumpulan Data 

                                                           
9
 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada : 

2001), 121-122. 
10

  Ibid., 117 
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Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif 

fenomena dapat dimengerti maknanya secara  baik, apabila dilakukan  

interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan diobservasi pada 

latar, di mana fenomena tersebut berlangsung  dan di samping itu untuk 

melengkapi data, diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis 

oleh atau tentang subyek).  

 

a. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan secara langsung dengan maksud 

tertentu. Maksud digunakannya wawancara antara lain adalah: 

1) Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. 

2) Merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami 

masa lalu. 

3) Memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan 

untuk dialami pada masa yang akan datang. 

4) Memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh 

dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia. 

5) Memverifikasi, mengubah dan memperluas  konstruksi  yang 

dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada : 
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1) Kepala madrasah, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang 

anak berkebutuhan khusus,  permasalahan yang dihadapi serta 

langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam membentuk 

kepribadian anak berkebutuhan khusus autis.  

2) Guru kelas untuk mendapatkaniformasi tentang kegiatan-kegiatan 

yang dapat membentuk kepribadian anak berkebutuhan khusus 

anak autis. 

 

b. Teknik Observasi 

    Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk 

kemudian dilakukan pencatatan
11

. Sanafiah Faisal mengklasifikasikan 

observasi menjadi observasi berpartisipasi (participant observation), 

observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (overt observation 

and covert observation), dan observasi tak terstruktur (unstructured 

observation), dalam penelitian ini digunakan teknik observasi partisipatif, 

di mana pengamat bertindak sebagai partisipan.
12

 

       Observasi dalam penelitian ini dilakukan saat proses belajar mengajar 

dan pelaksanaan program pembentukan kepribadian dengan tujuan 

mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam penerapan pembelajaran 

                                                           
11

 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian  (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 63. 
12

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2005), 64. 
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dan bagaimana langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan 

tersebut.  

 

Hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat dalam Catatan 

Lapangan (CL), sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat 

penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti 

mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di 

lapangan. Pada waktu di lapangan dia membuat “catatan”, setelah pulang  

ke rumah atau tempat tinggal barulah menyusun “catatan lapangan”. 13
  

 

c. Teknik Dokumentasi 

    Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian. 

Sejarah kehidupan (life histories), kriteria, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa 

lain-lain.  Dokumen merupakan pelengkap dari pengunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil pengumpulan 

data melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam format transkip 

dokumentasi. Untuk mendokumentasi kegiatan yang sedang berlangsung. 

                                                           
13

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 153-

154. 
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Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam 

format transkip dokumentasi. Dalam penelitian ini metode dokumentasi 

digunakan untuk mendapatkan data berupa foto-foto kegiatan 

pembelajaran dikelas, sejarah berdirinya madrasah, letak geografis 

madrasah, visi dan misi, data-data keadaan guru dan siswa, sarana dan 

prasarana, dan lain-lain. 

 

6.  Analisis Data 

Teknik analisa data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar.
14

 Teknik analisa data dalam kasus ini menggunakan analisa data 

kualitatif mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman, yang 

mana mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus pada setiap tahapan penelitian  sampai tuntas, sehingga  

datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi: data 

reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. 

a.  Data Reduksi (Reduksi Data) 

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud 

adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada 

hal-hal yang penting, membuat kategori. Dengan demikian data yang 

                                                           
14

 Ibid., 154 
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telah direduksiakan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya.  

b. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data atau menyajikan data ke dalam pola  yang 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, 

network dan chart.  

c. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini 

adalah  penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Analisis Data Miles dan Huberman 
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7. Pengecekan Keabsahan Data 

    Keabsahan data  merupakan konsep penting  yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas),
15

 Derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan 

dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi.  

  Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri 

dan teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada  empat macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan  penggunaan:  sumber, 

metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini, dalam hal ini digunakan 

teknik triangulasi dengan sumber, berarti  membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai peneliti 

dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

                                                           
15

 Ibid., 171. 
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d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang  yang berpendidikan menengah atau tinggi, 

orang berada, orang pemerintahan. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

 

8. Tahap-tahap dan Rancangan Jadwal penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan 

hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

a. Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperanserta sambil 

mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 
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G.  Sistematika Pembahasan 

Sistematika adalah suatu pembahasan untuk memudahkan maksud yang 

terkandung dalam skripsi ini. Untuk mempermudahnya, skripsi ini dibagi 

menjadi beberapa bab yang dilengkapi dengan pembahasan yang dijelaskan 

secara sistematis, yaitu: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk 

memberikan gambaran umum pola pemikiran bagi seluruh peneliti yang meliputi 

latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, merupakan landasan teori tentang peran guru, anak 

berkebutuhan khusus, anak autis, kepribadian anak autis, serta telaah hasil 

penelitian terdahulu. 

Bab ketiga, merupakan temuan penelitian. Bab ini mendeskripsikan tentang 

sejarah SDLB Jenangan Ponorogo, letak geografis, visi dan misi sekolah, data 

guru dan siswa, struktur organisasi, sarana prasarana, dan deskripsi data 

lapangan. 

Bab keempat, merupakan analisis dari peran guru, kepribadian anak 

berkebutuhan khusus (autis). Bab ini berfungsi menafsirkan dan menjelaskan 

data hasil temuan di lapangan. 

   Bab kelima, Ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan 

dari bab 1 sampai bab 5. Bab ini dimaksud untuk memudahkan pembaca 

memahami intisari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL  

PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori 

1. Peran Guru 

Peran guru dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu: a. Pemain 

sandiwara (film) utama; b. Tukang lawak pada pemain makyong; c. Perangkat 

tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam 

masyarakat. 
16

 

Guru adalah mu’allim arti asli dari kata Bahasa Arab adalah 

menandai.Ternyata ketika ditelusuri pekerjaan guru secara psikologis adalah 

mengubah perilaku murid.
17

Dalam arti pendidikan dimulai dengan interaksi 

pertama individu itu dengan anggota masyarakat lainnya. Sistem pendidikan 

yakni sekolah adalah lembaga sosial yang turut menyumbang dalam proses 

sosialisasi individu agar menjadi anggota masyarakat seperti yang diharapkan. 

Fungsi sekolah yang utama  adalah pendidikan intelektual, yakni mengisi otak 

anak dengan berbagai macam pengetahuan. Oleh sebab itu memerlukan 

tenaga yang khusus dipersiapkan untuk itu, yakni guru
18

 

                                                           
16

 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 

854. 
17

Mahmud, Psikologi Pendidikan  (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 289. 
18

S. Nasution, Sosiologi Pendidikan  (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 10-13. 
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Status guru mempunyai implikasi terhadap peran dan fungsi guru yang 

menjadi tanggung jawabnya. Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi 

yang tidak terpisahkan, antara kemampuan mendidik merupakan 

kemampuan integratif, yang satu tidak dapat dipisahkan dengan yang lain. 

Misalnya, seseorang yang dapat mendidik tetapi tidak memiliki kemampuan 

membimbing, mengajar, dan melatih, maka ia tidak dapat disebut sebagai 

guru yang paripurna. Seterusnya seseorang yang memiliki kemampuan 

mengajar, tetapi ia tidak  memiliki kemampuan mendidik, membimbing, dan 

melatih, juga tidak dapat disebut sebagai guru sebenarnya. Guru juga harus 

memiliki kemampuan keempat-empatnya secara paripurna. Keempat 

kemampuan tersebut, secara terminologis akademis dapat dibedakan antara 

satu dengan yang lain. Namun, dalam kenyataan praktik di lapangan, 

keempat hal tersebut harus menjadi satu kesatuan yang utuh  yang tidak 

dapat dipisah-pisahkan.
19

 

Dalam UU Guru dan Dosen No. 14/2005 Bab I pasal 1 disebutkan 

bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah. Tugas pengajar yang terdapat pada undang-

undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1998 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pasal 27 adalah sebagai tenaga kependidikan yang bertugas 
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Suparlan, Guru Sebagai Profesi (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2006), 29-30. 
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menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, mengembangkan, mengelola, 

dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.
20

 

Secara ideal seorang guru sebaiknya memang harus memiliki banyak 

pengetahuan dan keterampilan, namun kompetensi akademis pokok yang 

harus dimiliki adalah sebagai guru pengajar. Yakni lebih memiliki 

kemampuan dalam mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada 

peserta didik. Adapun kemampuan utamanya sebagai berikut: 
21

 

a. Sebagai pendidik, guru lebih banyak sebagai sosok panutan yang 

memiliki nilai moral dan agama yang patut ditiru dan diteladani oleh 

siswa. Tugas pokoknya yaitu mengembangkan kepribadian dan membina 

budi pekerti. Edukator merupakan peran utama, khususnya untuk peserta 

didik pada jenjang dasar (SD dan SMP). Sedangkan fungsi dari peran 

guru sebagai edukator adalah: 

1. Mengembangkan kepribadian. 

2. Membimbing. 

3. Membina budi pekerti. 

4. Memberikan pengarahan. 

Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi 

bagi peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus 

                                                           
20

Miftahul Ulum, Demitologi Profesi Guru (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 34. 
21

Suparlan, Guru Sebagai Profesi  (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2006), 32-33. 
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memiliki standart kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung 

jawab, wibawa, mandiri dan disiplin. 

Berkaitan dengan wibawa, guru harus memiliki kelebihan dalam 

merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral, sosial, dan intelektual 

dalam pribadinya. 

b.  Sebagai pembimbing, guru juga perlu memiliki kemampun untuk dapat 

membimbing siswa, memberikan dorongan psikologis agar siswa dapat 

mengetahui faktor internal dan faktor eksternal yang akan mengganggu 

proses pembelajaran di dalam dan di luar sekolah serta memberikan 

arahan dan memberikan karir siswa sesuai dengan bakat dan 

kemampuan siswa. 

c. Sebagai pelatih, guru harus memberikan sebanyak mungkin kesempatan 

bagi siswa untuk dapat menerapkan konsepsi atau teori ke dalam 

praktek yang akan digunakan langsung dalam kehidupan. 

d.  Sebagai pengajar, guru diharapkan memiliki pengetahuan luas tentang 

disiplin ilmu yang harus diampu untuk ditransfer kepada siswa. Dalam 

hal ini, guru harus menguasai materi yang akan diajarkan, menguasai, 

penggunaan strategi dan  metode mengajar, menguasai penggunaan 

strategi dan metode mengajar yang akan digunakan untuk 

menyampaikan bahan ajar, dan  menentukan alat evaluasi pendidikan 

yang akan digunakan untuk menilai hasil belajar siswa, aspek-aspek 

manajemen kelas, dan dasar-dasar kependidikan. 



23 

 

 

 

e.  Sebagai fasilitator, guru bertugas untuk memotivasi siswa, membantu 

siswa, membimbing siswa dalam proses pembelajaran di dalam dan di 

luar kelas, menggunakan strategi dan metode pembelajaran di dalam dan 

di luar kelas, menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang 

sesuai, menggunakan pertanyaan yang merangsang siswa untuk belajar, 

menyediakan bahan pengajaran, mendorong siswa untuk mencari bahan 

ajar, menggunakan ganjaran dan hukuman sebagai alat pendidikan serta 

mewujudkan disiplin. Guru berperan memberikan pelayanan untuk 

memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Sejak adanya 

kehidupan, sejak itu pula guru telah melaksanakan pembelajaran, dan 

memang hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawabnya yang 

pertama dan utama. Guru membantu peserta didik yang sedang 

berkembang untuk memelajari sesuatu yang belum diketahuinya, 

membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang dipelajari. 

Berkembangnya teknologi, khususnya teknologi informasi yang begitu 

pesat perkembangannya, belum mampu menggantikan peran guru dan 

fungsi guru, hanya sedikit menggeser atau merubah fungsinya. 

Perkembangan teknologi mengubah peran guru dari pengajar yang 

menyampaikan materi pembelajaran menjadi fasilitator yang bertugas 

memberikan kemudahan belajar. Hal ini dimungkinkan karena 
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perkembangan teknologi menimbulkan banyaknya buku dengan harga 

relatif murah, kecuali atas ulah guru.
22

 

   Sebagai fasilitator, guru hendaknya mampu mengusahakan sumber 

belajar yang berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan 

proses belajar-mengajar, baik yang berupa nara sumber, buku teks, 

majalah, ataupun surat kabar. Sedangkan sebagai mediator hendaknya 

guru memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media 

pndidikan karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk 

lebih mengefektifkan proses belajar mengajar.  

   Dengan demikian media pendidikan merupakan dasar yang sangat 

diperlukan yang bersifat melengkapi dan merupakan bagian integral 

demi berhasilnya proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. 

     Guru tidak cukup hanya memiliki pengetahuan tentang media 

pendidikan, tetapi juga harus memiliki keterampilan memilih dan 

menggunakan serta mengusahakan media itu dengan baik. Untuk itu, 

guru perlu mengalami latihan-latihan praktik secara kontinu dan 

sistematis, baik melalui pre-service maupun inservice training. Memilih 

dan menggunakan media pendidikan harus sesuai dengan tujuan, materi, 

metode, evaluasi, dan kemampuan guru, serta minat dan kemampuan 

siswa.
23
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E.Mulyasa, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya,2008),38. 
23
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f. Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar 

bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru 

dapat menganalisis motif-motif yang melatarbelakangi anak didik malas 

belajar dan menurut prestasinya di sekolah. Setiap saat guru harus 

bertindak sebagai motivator, karena dalam interaksi edukatif tidak 

mustahil ada di antara anak didik yang malas belajar dan sebagainya.
24

 

Motivasi dapat efektif bila dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan 

anak didik. Penganekaragaman cara belajar memberikan penguatan dan 

sebagainya, juga dapat memberikan motivasi pada anak didik untuk 

lebih bergairah dalam belajar. Peranan guru sebagai motivator sangat 

penting dalam interaksi edukatif, karena menyangkut esensi pekerjaan 

mendidik yang membutuhkan kemahiran sosial, menyangkut 

performance dalam personalisasi dan sosialisasi diri.
25

 Dalam kegiatan 

belajar, motivasi dapat diartikan sebagai keseluruhan daya penggerak di 

dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan dan 

memberikas arah kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab 

seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, dipastikan 

akan sulit mengikuti aktivitas belajar. 
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25

Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan AnakDidik (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 45. 
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      Motivasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu jenis motivasi yang timbul 

dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain, 

tetapi atas dasar kemauan sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu 

jenis motivasi yang timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, 

apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain 

sehingga dengan keadaan demikian siswa mau melakukan sesuatu atau 

belajar.
26

 

 

 

2. Anak Berkebutuhan Khusus 

       Pada mulanya, pengertian anak berkebutuhan khusus adalah anak 

cacat, baik cacat fisik maupun mental, termasuk anak yang mengalami 

cacat sejak lahir. Pengertian anak berkebutuhan khusus kemudian 

berkembang menjadi anak yang memiliki kebutuhan individual yang 

tidak bisa disamakan dengan anak yang normal. Pengertian anak 

berkebutuhan khusus tersebut akhirnya mencakup anak yang berbakat, 

anak cacat, dan anak yang mengalami kesulitan.
27

 Menurut Nurdayati 

Praptiningrum, “Anak berkebutuhan khusus, mereka mengalami 

gangguan maupun hambatan pada aspek mental, fungsi sensorik, dan 
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motoriknya. Mereka semakin lambat dan sulit berkembang 

kemampuannya”.28
 Yang termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus 

antara lain adalah tunanetra, tunadaksa, tunarungu, tunagrahita, 

tunawicara, autis. Karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan 

peneliti, maka penelitian ini difokuskan pada anak autis. 

 

a. Anak Autis 

1)  Pengertian Autis 

Autisme berasal dari kata auto yang berarti sendiri. 

Penyandang autis seakan-akan hidup di dunianya sendiri. Anak 

autis adalah anak yang mengalami gangguan berat yang dapat 

dilihat sebelum usia tiga tahun sehingga mempengaruhi cara 

seseorang untuk berkomunikasi, berelasi dengan orang lain. Anak 

autis memiliki perilaku yang kadang berlebihan dan 

berkekurangan.
29

 

Autisme adalah sesuatu gangguan yang umumnya dimulai dan 

dialami oleh seseorang pada masa kanak-kanak atau biasa disebut 

infantile autism. Autisme atau autisme Infantil (Early Infantile 

Autism) pertama kali dikemukakan oleh  Leo Kanner, seorang 

                                                           
28Nurdayanti Praptiningrum, “Meningkatkan Efektifitas Latiahan Sensomotorik Bagi Anak 

Berkebutuhan Khusus”, Jurnal Pendidikan khusus (November, 2005), 64. 
29Sukinah, “Penatalaksaan Perilaku Anak Autisme dengan Metode Applied Behavioral 

Analysis”, Jurnal Pendidikan Khusus (November, 2005), 121. 



28 

 

 

 

psikiatris Amerika. Kenner mendiskripsikan gangguan ini sebagai 

ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, gangguan 

bahasa yang ditujukan dengan penguasaan yang tertunda, 

echolalia, mutest, pembalikan kalimat, adanya aktivitas bermain 

yang repetitive dan stereotype, rute ingatan yang kuat dan 

keinginan obsesif untuk mempertahankan keteraturan dalam 

lingkungannya.
30

 

Autis merupakan kelainan yang serius dan kompleks, apabila 

tidak ditangani dengan tepat dan cepat, kelainan ini akan menetap 

dan dapat berakibat pada keterlambatan perkembangan. 

Keterlambatan perkembangan biasanya ditemukan pada anak-anak 

dan mempunyai dampak yang berkelanjutan hingga dewasa. Salah 

satu gangguan perkembangan yag dialami anak autis adalah 

kesulitan memahami apa yang mereka lihat, dengar, dan mereka 

rasakan. 

    Gangguan ini dapat menyebabkan keterlambatan 

perkembangan antara lain dalam kemampuan berkomunikasi, 

bersosialisasi, perilaku, dan keterampilan motorik. 
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2) GangguanPerkembangan Autis 

   Secara umum anak yang mengalami gangguan autisme akan 

menunjukkan gejala kurang respon terhadap keberadaan orang 

lain, mengalami kendala berat dalam berkomunikasi, dan 

memunculkan respon aneh terhadap berbagai aspek lingkungan di 

sekitarnya. Gejala-gejala tersebut dapat dilihat semenjak bayi 

dilahirkan ke dunia, dan akan semakin kelihatan seiring 

bertambahnya usia bayi. Anak yang mengalami gangguan autisme 

menunjukkan kegagalan dalam membina hubungan interpersonal 

yang ditandai dengan kurangnya respon dan minat terhadap orang 

di sekitarnya. 

         Ciri-ciri autis atau DSM-IV (Diagnostic and Statistical 

Manual) yaitu di antaranya: 

a) Gangguan kualitatif dalam interaksi sosial, minimal harus ada 

dua dari gejala berikut ini: 

1. Kelemahan dalam penggunaan perilaku non verbal, seperti: 

kontak mata, ekspresi wajah, sikap tubuh, gerak tangan 

dalam interaksi sosial. 

2. Kegagalan dalam mengembangkan hubungan dengan 

teman sesuai dengan tingkat perkembangannya.  
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3. Kurangnya kemampuan untuk berbagi perasaan dan empati 

dengan orang lain. 

4. Kurang mampu mengadakan hubungan sosial dan 

emosional yang timbal balik. 

b) Gangguan kualitatif dalam komunikasi. Minimal harus ada 

satu dari gejala berikut ini: 

1. Keterlambatan atau kekurangan secara menyeluruh dalam 

berbahasa lisan. 

2. Ciri gangguan yang jelas pada kemampuan untuk memulai 

atau melanjutkan pembicaraan dengan orang lain meskipun 

dalam percakapan sederhana. 

3. Penggunaan bahasa yang stereotype (meniru-niru), repetitif 

(berulang-ulang) dan bersifat indiosintraktik (aneh). 

4. Cara bermain kurang variatif, kurang dapat meniru orang 

lain dan kurang imajinatif. 

c) Pola minat perilaku yang terbatas, berulang dan meniru. 

Minimal harus ada salah satu dari gejala berikut ini: 

1. Mempertahankan satu minat atau lebih dengan cara yang 

sangat khas dan berlebihan. 

2. Terpaku pada satu kegiatan yang rutinitas yang tidak ada 

gunanya. 

3. Ada gerakan-gerakan aneh yang khas dan diulang-ulang. 



31 

 

 

 

4. Sering kali sangat terpukau terhadap bagian-bagian dari 

sebuah benda.
31

 

d) Sebelum umur tiga tahun tampak adanya keterlambatan atau 

gangguan dalam bidang interaksi sosial, sosial, bicara dan 

berbahasa, dan cara bermain yang monoton, kurang variatif. 

e) Bukan disebabkan oleh Syndrome Rett atau gangguan 

Disintegratiff masa kanak-kanak.
32

 

3) Penyebab Autisme 

Penyebab autisme sampai saat ini masih belum diketahui secara 

pasti, sehingga teori-teori yang dibangun hanya berdasarkan asumsi saja. 

Salah satunya adalah teori psikososial, yang berpendapat bahwa autisme 

terjadi karena orang tua yang dingin, kurang hangat, dan kurang mampu 

menjalin komunikasi dalam mengasuh anak. Akhir-akhir ini ditemukan 

adanya kelainan pada struktur sel otak anak-anak penyandang autis, yaitu 

gangguan pertumbuhan sel otak pada saat kehamilan trismester pertama. 

Pada saat pembentukan sel otak tersebut, berbagai hal bisa terjadi yang 

menghambat pertumbuhan sel otak, misalnya yang disebabkan oleh virus 

(TORCH; Toxoplasmosis, rubella, CMV, Herpes), jamur 

(candida),oksigenasi (pendarahan), keracunan makanan, inhalasi dan 

lain-lain.  
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Akibat tidak sempurnanya pertumbuhan sel-sel otak tersebut di 

beberapa bagian, maka fungsi otak menjadi terganggu, terutama fungsi 

yang mengendalikan pemikiran, pemahaman, komunikasi dan interaksi, 

oleh karena itulah para penyandang autis mempunyai kesulitan dalam hal 

tersebut.
33

 

4) Pembelajaran Anak Autis 

Ada beberapa model pendekatan pembelajaran bagi penyandang 

autisme. Pendekatan pembelajaran tersebut didapat melalui pendididkan 

formal dan pendidikan di rumah. Pendidikan di rumah tersebut adalah 

pendidikan atau pengajaran yang diberikan secara khusus orang orang tua 

dengan model yang berbeda terapi-terapi khusus. Sebelum mengikuti 

pendidikan formal (sekolah), anak autis dapat dilihat terapi sesuai dengan 

kondisi dan kebutuhan anak antara lain: 

a) Terapi perilaku: prinsip dasar terapi perilaku adalah untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif (pemahaman) anak autis, 

mengurangi perilaku yang bisa diterima oleh masyarakat. Terapi 

perilaku terdiri dari: 

1. Terapi wicara: untuk melancarkan otot-otot mulut agar dapat 

berbicara lebih baik. 

2. Terapi okupasi: untuk melatih motorik halus anak. 

3. Sosialisasi dengan perilaku yang tidak jujur. 
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4. Terapi biomedik: untuk menenangkan anak melalui pemberian obat 

dari dokter.
34

 

b) Terapi bermain: terapi bermain untuk anak autis merupakan suatu 

usaha mengoptimalkan kemampuan fisik, intelektual, emosi, dan sosial 

anak. Tujuan dari terapi ini adalah untuk mengembangkan kekuatan 

otot, motorik, meningkatkan ketahanan organ tubuh, mencegah dan 

memperbaiki sikap tubuh yang kurang baik. Sedangkan dari aspek 

rohani, untuk melepaskan anak dari energi yang berlebih.
35

 

c) Terapi musik: tujuan terapi ini adalah untuk mempengaruhi 

perkembangan dan pertumbuhan psikomotorik dan fisiomotorik secara 

optimal, melatih auditori anak, menekan emosi, melatih kontak mata 

dan konsentrasi. 

d) Terapi Sensory Integration Therapy: kemampuan untuk memproses 

implus yang diterima dari berbagai indera secara simultan.
36

 

e) Terapi agama: spiritualitas agama merupakan terapi holistik untuk 

mengajarkan anak-anak menjadi tertib, disiplin, hormat kepada orang 

tua dan orang lain, menghargai ciptaan Allah dan menyayangi sesama. 

Tetapi agama juga dijadikan salah satu alternatif untuk membantu 

mereka berlatih mandiri dan tanggung jawab. 
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Terapi-terapi di atas dapat diberikan oleh terapis, namun ada 

baiknya peran orang tua sangatlah diperlukan di sini, dan hendaknya 

perlakuan dan kasih sayang orang tua akan memberikan efek yang sangat 

baik bagi perkembangan mental anak. Peran orang tua dan guru dalam 

mengembangkan potensi anak secara menyeluruh sangatlah besar. 

Dibutuhkan usaha dan kerja keras tanpa henti serta untuk mencoba 

berbagai cara untuk menggali dan mengembangkannya seoptimal 

mungkin.
37

 

 

 

3. Pengertian Kepribadian  

Menurut asal katanya kepribadian atau personality berasal dari bahasa 

latin personare yang berarti mengeluarkan suara. Isitilah ini digunakan 

untuk menunjukkan suara dari percakapan seorang pemain sandiwara 

melalui topeng (masker) yang dipakainya. Pada mulanya istilah persona 

berarti topeng yang dipakai pemain sandiwara di mana suara pemain 

sandiwara itu diproyesikan, kemudian kata persona itu berarti pemain 

sandiwara itu sendiri.
38

 

Sementara itu Agus Sujanto dalam bukunya Psikologi Kepribadian 

berpendapat bahwa topeng diartikan sebagai tutup muka yang sering dipakai 
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oleh pemain panggung yang maksudnya untuk menggambarkan perilaku,  

watak atau pribadi sesesorang.
39

 

Mungkin dari sini dimaksudkan bahwa hal di atas dilakukan oleh 

karena terdapat ciri-ciri yang khas yang hanya dimiliki oleh seseorang, baik 

dalam arti kepribadian yang baik ataupun yang kurang baik. Misalnya untuk 

menggambarkan kepribadian yang baik, perilaku sering ditopengkan dengan 

seseorang kesatria, sedangkan untuk membawakan kepribadian yang 

angkara murka atau serakah sering ditopengkan dengan gambar raksasa. 

Dari sejarah pengertian kata tersebut, tidak heran jika kata persona 

yang mula-mula berarti topeng kemudian diartikan pemain itu sendiri atau 

orangnya yang memainkan peranan seperti digambarkan dalam topeng 

tersebut. Akhirnya kata persona itu menunjukkan pengertian tentang kualitas 

dari watak atau karakter yang dimainkan dalam sandiwara itu. Kata 

personality oleh para ahli psikologi dipakai untuk menunjukkan sesuatu 

yang nyata dan dapat dipercaya tentang individu untuk menggambarkan 

bagaimana dan apa sebenarnya individu itu. 

Kemudian dari pengertian di atas, para ahli mengembangkan definisi 

kepribadian (personality), diantaranya sebagai berikut:   

a. Mark A. May, mengatakan bahwa personality atau kepribadian itu 

merupakan perangsang bagi orang lain. Jadi bagaimana cara orang lain itu 

bereaksi kepada kita, itulah kepribadian kita. 
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b. G.W. Allport, mengatakan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis 

dalam individu yang terdiri dari sistem-sistem psiko-fisik yang 

menentukan cara penyesuaian diri yang unik (khusus) dari individu 

tersebut dalam lingkungan. 

c. Ahmad D. Marimba mendefinisikan kepribadian sebagai berikut: 

“Kepribadian meliputi kualitas keseluruhan dari seseorang, kualitas 

tersebut akan tampak dalam caranya berbuat, cara berfikir, caranya 

mengeluarkan pendapat, sikapnya, minatnya, filsafat hidupnya serta 

kepercayaannya. 

 Dari ketiga pendapat tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

yang dimaksud kepribadian adalah kualitas keseluruhan yang ada pada 

seseorang yang akan mempengaruhi caranya menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya.
40

 

 

4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepribadian 

Faktor-faktor yang memengaruhi kepribadian seseorang dapat 

dikelompokkan dalam dua faktor, Yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

a. Faktor internal  

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri orang itu 

sendiri. Faktor internal ini biasanya merupakan faktor genetis atau bawaan. 

Faktor genetis maksudnya adalah faktor yang berupa bawaan sejak lahir 
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dan merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki 

kedua orang tuanya atau bisa jadi gabungan atau kombinasi dari kedua sifat 

orang tuanya. Oleh karena itu, sering kita mendengar istilah “buah jeruk 

jatuh tidak akan jauh dari  pohonnya”. Misalnya, sifat mudah marah yang 

dimiliki ayah bukan tidak mungkin akan menurun pula pada anaknya. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar orang tersebut. 

Faktor eksternal ini biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari 

lingkungan seseorang mulai dari lingkungan terkecilnya, yakni keluarga, 

teman, tetangga, sampai dengan pengaruh dari berbagai media audiovisual 

seperti TV dan VCD, atau media cetak seperti koran, majalah, dan lain 

sebagainya. 

Lingkungan keluarga, tempat seorang anak tumbuh dan 

berkembang akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak. Terutama 

dari cara para orang tua mendidik dan membesarkan anaknya. Sejak lama 

peran sebagai orang tua sering kali tanpa dibarengi pemahaman mendalam 

tentang kepribadian. Akibatnya, mayoritas orang tua hanya bisa mencari 

kambing hitam bahwa si anaklah yang sebenarnya tidak beres ketika terjadi 

hal-hal yang negatif mengenai perilaku anaknya. Seorang anak memiliki 

perilaku yang demikian sesungguhnya karena meniru cara berfikir dan 
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perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja dilakukan oleh orang tua 

mereka.
41

 

 

B. Telaah Pustaka 

Di samping memanfaatkan teori yang relevan untuk menjelaskan 

fenomena pada situasi penelitian kualitatif juga melakukan telaah hasil 

penelititian terdahulu yang penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif 

yang ada relevansinya dengan fokus penelitian. Untuk bahan telaah pustaka 

pada penelitian ini penulis mengangkat judul dari skripsi Nurul Aini dengan 

judul “Pola Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus di Panti Asuhan Aisyiah 

Ponorogo”. Dengan kesimpulan landasan pembinaan anak berkebutuhan 

khusus (tunanetra adalah Undang-Undang  No.20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan Nasional Pasal 32 dan dalam Al-Qur‟an surat Abasa ayat 1-4. 

Aspek-aspek pembinaan yang dilakukan terhadap anak berkebutuhan khusus 

(tunanetra) yang dilakukan di Panti Asuhan Aisyiah Ponorogo adalah 

pembinaan kepribadian melalui tata tertib yang akan menjadi kebiasaan 

sehingga membentuk kepribadian melalui tata tertib yang akan menjadi 

kebiasaan sehingga membentuk kepribadian yang berakhlakul karimah. 

Pembinaan pengetahuan melalui sekolah sore, TPA, les pelajaran, dan juga 

kajian keagamaan, pembinaan kecakapan melaluk kegiatan muhadharah, 

organisasi, pembinaan keterampilan melalui seni baca Al-Qur‟an, komputer, 
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dan seni keterampilan pijat/massage, pembinaan rohani melalui pengajian 

rutin awal bulan, dan yang terakhir adalah pembinaan jasmani melalui 

olahraga rutin.
42

 

Menurut Ziana Liana Walidah (243052111) mahasiswa PAI lulusan 

tahun 2009 dengan judul “Peran Guru dalam Penanaman Iman Kepada Rasul 

melalui Aqidah Al‟ Awam kelas 2 „Ula di Madrasah Diniyah Hidayatul 

Mubtadi‟in Hudaul Muna II Jenes Ponorogo” dengan kesimpulan peran guru 

dalam penanaman iman kepada rasul dengan merencanakan dan menyusun 

secara matang semua komponen-komponen pengajaran iman kepada rasul 

melalui pelajaran Aqidah Al „Awam kelas 2 „Ula di Madrasah Diniyah 

Hidayatul Mubtadi‟in sehingga tercipta suasana kondusif dan tujuan 

pembelajaran yang mudah tercapai. Faktor pendukung peran guru dalam 

penanaman aiman kepada rasul melalui pengajaran Aqidah Al „Awam kelas 

2 Ula di Madrasah Diniyah Mubtadi‟in yaitu; 1)  Anak mudah diarahkan. 2) 

Anak menyadari akan pentingnya iman kepada rasul. 3) Suasana keagamaan 

yang kondusif adapun faktor penghambat dari upaya guru dalam penanaman 

iman kepada rasul yaitu; a) pengaruh lingkungan. b) hiburan televisi kurang 

mendidik. c) kurangnya minat perhatian anak. 
43
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Perbedaan skripsi terdahulu dan sekarang yang saya kerjakan memang 

tergolong sedikit karena pembahasannya pun berbeda. Saya hanya 

mengambil persamaan dari anak berkebutuhan khusus dan peran guru. Akan 

tetapi skripsi yang saya ajukan kami khususkan dalam peran guru dalam 

membentuk kepribadian. Sedangkan pembahasannya adalah pembentukan 

kepribadian anak berkebutuhan khusus autis. Saya hanya mengambil secara 

garis besar saja. Yakni tentang peran seorang guru. 
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

 

A.  Deskripsi Data Umum 

1. Profil Sekolah Dasar Luar Biasa  

SLB Negeri Jenangan adalah sekolah di bawah naungan Departemen 

Pendidikan Nasional yang merupakan Sekolah Luar Biasa yang terletak 

di Jalan Niken Gandini no.89 Ponorogo. 

Pada awal tahun 2007 semula merupakan suatu lembaga yang 

memiliki jenjang pendidikan SMP dan SMA saja. Menyesuaikan 

perkembangan situasi dan kondisi untuk lebih memberikan fasilitas anak 

untuk memperoleh layanan pendidikan dan dukungan di sekitar tempat 

yang terdapat banyak anak berkebutuhan khusus dari tingkat TK dan SD 

yang belum tertampung, akhirnya dinas pendidikan  kabupaten Ponorogo 

mendirikan TKLB dan SDLB.
44

Dan akhirnya muncul izin operasional 

TKLB dan SDLB pada bulan Desember 2013 dengan nomor SK 

pendirian dan izin operasional 188/1581/405.08/2013.
45
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2. Visi  

“Terwujudnya sekolah yang memiliki inovasi, prestasi, dan budaya 

berlandaskan iman dan taqwa”. 

 

 

3. Misi  

a. Menciptakan siswa berkebutuhan khusus beriman, bertaqwa, dan 

berakhlak mulia 

b. Memberikan kesempatan belajar kepada anak-anak berkebutuhan 

khusus. 

c. Membantu anak berkebutuhan khusus dengan ilmu pengetahuan 

teknologi dan seni. 

d. Membantu anak dalam mengatasi kelainannya. 

e. Membekali siswa anak berkebutuhan khusus dengan keterampilan 

kerja. 

f. Mendorong kreativitas dan kemandirian pada siswa.
46
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4. Tujuan 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dari tingkat SDLB bagi 

anak-anak autis, tunagrahita, tunarungu, tunadaksa, dan tunanetra. 

b. Menyelenggarakan pendidikan keterampilan bagi anak-anak tidak 

mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi agar 

mereka dapat hidup di masyarakat secara mandiri.  

c. Siswa anak berkebutuhan khusus terampil dalam merawat diri, 

berkomunikasi, dan bersosialisasi dengan lingkungan secara wajar. 

 

 

5. Sarana dan Prasarana Sekolah  

Sarana dan prasarana Sekolah Dasar Luar Biasa ini dalam keadaan 

baik. Sekolah ini mempunyai 6 kelas, 1 ruang guru, 1 ruang Kepala 

sekolah, 1 ruang tata usaha, 2 kamar mandi, 1 musholla, 1 lapangan 

olahraga,  1 ruang alat-alat peraga, 1 ruang UKS, dan 1 ruang koperasi.
47

 

 

 

6. Keadaan Guru 

Guru yang dimaksud disini adalah seorang pendidik yang memikul 

tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan pendidikan, dalam arti 
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pendidik seorang dewasa yang benar-benar dapat mempengaruhi, 

membimbing, mengarahkan pendidikan anak didiknya. 

Pendidik adalah orang yang sangat menentukan mereka menjadi 

model dari anak didik mereka, maka sudah pasti mereka sangat berhati-

hati dalam berbicara, bertindak, dan melangkah. Apapun yang dilakukan 

seorang pendididk tidak lepas dari pengamatan anak didiknya. Selain 

menjadi guru, mereka para pendidik juga sebagai karyawan. Karyawan 

yang dimaksud adalah personil yang ikut serta dan menjadi bagian dalam 

seluruh proses yang berlangsung di SDLB Jenangan. Mereka ada yang 

bertugas sebagai tata usaha dan ada juga sebagai petugas UKS.Mengingat 

anak didiknya yang mempunyai keterbelakangan mental, gurupun harus 

lebih memperhatikan dan lebih telaten lagi dalam membimbing anak 

didiknya. Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Jenangan saat ini memiliki 

tenaga kependidikan dengan total 7 guru.
48

 Untuk mengetahui lebih 

jelasnya keadaan pendidik di SDLB Jenangan, maka penulis menyajikan 

dalam bentuk tabel daftar guru tahun ajaran 2014/2015 sebagai berikut: 

 

7. Keadaan Siswa 

Siswa yang masuk pada lembaga pendidikan Sekolah Dasar Luar 

Biasa Jenangan sebagian besar berasal dari daerah Jenangan. Ada juga 
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yang berasal dari desa sekitar, misalnya dari daerah Kadipaten. Latar 

belakang keluarga dengan ekonomi yang berbeda-beda sehingga 

kemampuan dasar anak pun tidak sama. Akan tetapi dari lingkungan yang 

beraneka ragam itulah orang tua mereka sangat antusias dalam 

memberikan dukungan dan menunggu anak-anaknya dalam menuntut 

ilmu mengingat keadaan anak-anaknya yang keterbelakangan mental atau 

autis. Sekolah Luar Biasa Negeri Jenangan  Ponorogo saat ini memiliki 29 

siswa. Dapat dilihat pada lampiran tabel daftar siswa tahun ajaran 

2014/2015.
49

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Peran Guru sebagai Edukator dalam Membentuk Kepribadian Anak 

Berkebutuhan Khusus (Studi Terhadap Anak Autis) di SDLB Negeri 

Jenangan Ponorogo. 

Seperti yang telah dijelaskan di latar belakang bab I, bahwa penelitian 

dilakukan di SDLB Jenangan Ponorogo. Setiap anak yang lahir ke dunia ini 

telah membawa karakter dari wataknya masing-masing hal itu dirangsang 

dalam pembelajaran sejak dalam kandungan. Anak autis adalah anak-anak 

yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya. 
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Keragaman yang terjadi, memang terkadang menyulitkan guru dalam 

upaya pemberian layanan pendidikan yang sesuai. Dan kepribadian adalah 

suatu totalitas psikofisis yang kompleks dari individu, sehingga nampak di 

dalam tingkah lakunya yang unik. Benar adanya bahwa ada sebagian besar 

tingkah laku yang sama antara yang seorang dengan yang lain. Namun 

yang benar-benar identik itulah yang dipelajari oleh tipologi, sedang 

ketidaksamaannya itulah yang dipelajari oleh psikologi kepribadian, 

sebagai mana yang disampaikan Ibu Nurhayati yaitu: 

“Anak-anak merupakan ciptaan Allah yang harus kita layani 

semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Kalau ada 

kelebihannya kita kembangkan, lagi pula juga sudah ada undang-

undangnya, mereka juga warga negara Indonesia yang harus kita 

ayomi. Selain itu, kami di sini sebagai seorang pendidik mempunyai 

tanggung jawab pada proses pengembangan kemampuan siswa. Maka 

kami juga berupaya semaksimal mungkin dalam mengawasi, 

mengarahkan, serta mendidik yang paling utama hingga terbentuk 

kepribadian siswa secara maksimal. Upaya sekolah dalam 

mengembangkan potensi dalam diri siswa mengadakan kegiatan 

ekstrakurikuler seperti pramuka, dan membiasakan anak-anak untuk 

sholat Dhuha di pagi hari sesuai kemampuan mereka untuk 

meningkatkan religiusitas anak.”50
 

 

Dan penjelasan dari Ibu Gadis Pramu Sinta selaku wali kelas 1: 

 “Sebagai seorang guru autis kita harus semaksimal mungkin 
mengajarkan kepada mereka untuk berlatih mandiri, bisa bersosialisasi 

dengan lingkungan sekitar, contohnya yang paling kecil seperti 

membuang sampah pada tempatnya, maka dari sekolah juga telah 

menyediakan sampah berupa organik dan anorganik. Bersosialisasi 

dengan guru, mengajak berkomunikasi terus, karena mereka identik 

dengan dunianya sendiri. Dalam metode pelajaran, kami menggunakan 
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metode pembelajaran active learning terutamanya adalah metode 

berdiskusi dengan teman sebangku, atau berkelompok.Jurus kami 

dalam mengajak komunikasi mereka adalah dengan pendekatan secara 

lahir maupun batin atau dengan selalu mendoakan anak didik kami, 

juga pendekatan kepada orangtua siswa  dengan selalu mengadakan 

pertemuan wali murid maupun menyambangi rumah siswa secara 

langsung”.51
 

 

Dari hasil wawancara di atas ada baiknya peran guru dan peran 

orang tua sangatlah diperlukan di sini, dan hendaknya perlakuan dan 

kasih sayang orang tua akan memberikan efek yang sangat baik bagi 

perkembangan mental anak. Peran orang tua dan guru dalam 

mengembangkan potensi anak secara menyeluruh sangatlah besar. 

Dibutuhkan usaha dan kerja keras tanpa henti serta untuk mencoba 

berbagai cara untuk menggali dan mengembangkannya seoptimal 

mungkin. 

 

2. Peran Guru sebagai Motivator dalam Membentuk Kepribadian Anak 

Berkebutuhan Khusus (Studi Terhadap Anak Autis) di SDLB Negeri 

Jenangan Ponorogo. 

Secara ideal seorang guru sebaiknya memang harus memiliki banyak 

pengetahuan dan keterampilan, namun kompetensi akademis pokok yang 

harus dimiliki adalah sebagai guru pengajar.Yakni lebih memiliki 

kemampuan dalam mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada 
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peserta didik.Sebagai pengajar, guru diharapkan memiliki pengetahuan luas 

tentang disiplin ilmu yang harus diampu untuk ditransfer kepada siswa. 

Dalam hal ini, guru harus menguasai materi yang akan diajarkan, 

menguasai, penggunaan strategi dan  metode mengajar, menguasai 

penggunaan strategi dan metode mengajar yang akan digunakan untuk 

menyampaikan bahan ajar, dan  menentukan alat evaluasi pendidikan yang 

akan digunakan untuk menilai hasil belajar siswa, aspek-aspek manajemen 

kelas, dan dasar-dasar kependidikan. Secara ideal seorang guru sebaiknya 

memang harus memiliki banyak pengetahuan dan keterampilan, namun 

kompetensi akademis pokok yang harus dimiliki adalah sebagai guru 

pengajar.Yakni lebih memiliki kemampuan dalam mentransfer ilmu 

pengetahuan dan teknologi kepada peserta didik. Guru lebih banyak 

sebagai sosok panutan yang memiliki nilai moral dan agama yang patut 

ditiru dan diteladani oleh siswa. Tugas pokoknya yaitu mengembangkan 

kepribadian dan membina budi pekerti. Guru juga perlu memiliki 

kemampun untuk dapat membimbing siswa, memberikan dorongan 

psikologis agar siswa dapat mengetahui faktor internal dan faktor eksternal 

yang akan mengganggu proses pembelajaran di dalam dan di luar sekolah 

serta memberikan arahan dan memberikan karir siswa sesuai dengan bakat 

dan kemampuan anak. Autis merupakan kelainan yang serius dan 

kompleks, apabila tidak ditangani dengan tepat dan cepat, kelainan ini akan 

menetap dan dapat berakibat pada keterlambatan perkembangan yang 
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biasanya ditemukan pada anak-anak dan mempunyai dampak yang 

berkelanjutan hingga dewasa. Salah satu gangguan perkembangan yag 

dialami anak autis adalah kesulitan memahami apa yang mereka lihat, 

dengar, dan mereka rasakan. Hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku 

Kepala Sekolah mengatakan: 

“Bahwasannya kita harus melakukan pendekatan terus pada anak, 

memotivasi anak, lambat laun kita ajak berkomunikasi, bergaul 

denganteman-temannya maka lama-lama mereka bisa 

menyesuaikan.Tapi pada dasarnya anak autis itu kepercayaan 

dirinya luar biasa. Karena sebenarnya anak autis pun 

berkemampuan lebih daripada anak normal, sehingga selama proses 

kegiatan belajar mengajar kami selalu mendampingi dan 

mengarahkan juga memotivasi terus menerus dengan sabar, tulus 

dan ikhlas, itu kekuatan kami sehingga kami pun juga termotivasi 

secara intrinsik. Karena pada dasarnya manusia yang baik adalah 

manusia yang memberi manfaat bagi manusia lainnya ”52
 

 

Dan penjelasan dari Ibu Gadis Pramu Sinta selaku wali kelas 1: 

“Kita belajari sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran kita 

berdo‟a terlebih dahulu. Setiap bertemu dengan siapa saja berjabat 

tangan, cium tangan, saling menyapa. Harus sering-sering dituntun 

atau diingatkan karena perlu konsentrasi tinggi. Sering disuruh maju 

ke depan, aktif di depan kelas, kalau belajar kelompok satu-persatu 

disuruh presentasi. Kenapa?Karena menurut kami, anak autis akan 

lebih bisa berinteraksi secara lebih baik apabila selalu diajak 

berkomunikasi dan berinterkasi terutamanya dengan teman sebaya, 

guru tetap mengawasi dan memberi arahan apabila sudah tidak bisa 

dihandle namun jauh dari kata hukuman secara fisik maupun psikis 

apalagi sampai menghujat anak.”53
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Dari hasil wawancara di atas bahwasanya guru hendaknya dapat mendorong 

anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan 

motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang melatarbelakangi anak 

didik malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah. Setiap saat guru 

harus bertindak sebagai motivator, karena dalam interaksi edukatif tidak 

mustahil ada di antara anak didik yang malas belajar dan sebagainya. 

Motivasi dapat efektif bila dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan 

anak didik. Penganekaragaman cara belajar memberikan penguatan dan 

sebagainya, juga dapat memberikan motivasi pada anak didik untuk lebih 

bergairah dalam belajar. Peranan guru sebagai motivator sangat penting 

dalam interaksi edukatif, karena menyangkut esensi pekerjaan mendidik 

yang membutuhkan kemahiran sosial, menyangkut performance dalam 

personalisasi dan sosialisasi diri. 

 

3. Peran Guru sebagai Fasilitator dalam Membentuk Kepribadian Anak 

Berkebutuhan Khusus ( Studi Terhadap Anak Autis) di SDLB 

Jenangan Ponorogo 

Kepribadian merupakan kualitas keseluruhan yang ada pada seseorang 

yang akan mempengaruhi caranya menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Kepribadian juga dipengaruhi oleh faktor genetis 

maksudnya adalah faktor yang berupa bawaan sejak lahir dan merupakan 
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pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki kedua orang tuanya 

atau bisa jadi gabungan atau kombinasi dari kedua sifat orang tuanya. 

Anak yang mengalami gangguan autisme menunjukkan kegagalan 

dalam membina hubungan interpersonal yang ditandai dengan kurangnya 

respon dan minat terhadap orang di sekitarnya. Gangguan ini dapat 

menyebabkan keterlambatan perkembangan antara lain dalam kemampuan 

berkomunikasi, bersosialisasi, perilaku, dan keterampilan motorik. Anak 

yang mengalami gangguan autisme akan menunjukkan gejala kurang 

respon terhadap keberadaan orang lain, mengalami kendala berat dalam 

berkomunikasi, dan memunculkan respon aneh terhadap berbagai aspek 

lingkungan di sekitarnya. Hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku 

Kepala Sekolah mengatakan: 

“Dalam hal fasilitas, kami  menyediakan hanya sebatas pada fasilitas 
yang ada di sekolah seperti perpustakaan, UKS, koperasi, 

ekstrakurikuler, dan lainnya sebagai penunjang mengembangkan diri 

bakat dan kemampuan siswa. Namun di luar itu terkadang siswa malas 

belajar bila hanya menggunakan alat-alat sederhana, jadi orangtua 

membekali siswa tersebut dengan netbook atau smartphone sehingga 

mereka mau belajar. Selain itu juga karena faktor biaya sekolah tidak 

mengadakan terapi-terapi sebagai  penunjang, namun terkadang dari 

orangtua juga mengikutkan anaknya untuk terapi-terapi di luar yang 

lumayan menghabiskan biaya perawatan yang tidak sedikit. Baik dari 

pihak sekolah maupun orangtua sama-sama memfasilitasi anak sesuai 

dengan kadar  kemampuan dan kebutuhan anak.”54
 

 

Dan penjelasan dari Ibu Gadis Pramu Sinta selaku wali kelas 1: 
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“Kalau kita sabar, anak juga menerimanya dengan baik. Mengerti 

kondisi anak. Satu jam pertemuan belum tentu sudah belajar tentang 

materi, dan sebagai seorang guru anak autis kita juga sebagai guru 

selain mendidk juga sebagai fasilitator mereka. Karena belum tentu 

semua anak bisa dan mampu untuk berfikir sama antara satu anak 

dengan anak lainnya.  Kita sebagai fasilitator berupaya maksimal 

dalam menggunakan fasilitas yang sudah disediakan sekolah maupun 

fasilitas pendukung agar nak-anak dapat menggunakannya secara 

efektif dan efisien, tugas kami mengarahkan memfasilitasi dan anak 

yang mencari tahu sendiri.”55
 

Autisme memang bukanlah penyakit fisik tetapi kumpulan gejala kelainan 

perilaku dan kemajuan perkembangan. Seorang anak yang mengidap autis biasaya 

memang tidak peduli dengan lingkungan sekitar, dan tidak bereaksi dengan normal 

dalam pergaulan sosialnya. Saat bermain, anak autis memiliki kebiasaan yang 

berbeda dengan anak normal lainnya. Anak autis sulit melepaskan benda 

kesayangannya, mengamuk dan tidak memperdulikan orang di sekitarnya jika dia 

tidak mendapat keinginannya seperti mainan. Kelemahan anak autis adalah 

mengenali kandugan emosi dari stimulus yang dihadapi sehingga mereka mengalami 

kesulitan dalam mengenali orang lain, kemudian tidak mampu mengekspresikan 

emosinya apalagi melakukan kontak emosi. Jiwa anak autis sangat tidak labil, anak 

autis tidak mampu berempati dam membaca perasaan orang lain. Oleh karena itu 

melatih pembelajaran anak autis lebih sulit dari pada anak normal pada umumnya, 

seorang guru harus memiliki kesabaran yang tinggi dan mampu memahami 

permasalahan mendasar autisme. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis tentang Peran Guru sebagai Edukator dalam Membentuk 

Kepribadian Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Terhadap Anak Autis ) 

di SDLB Jenangan Ponorogo. 

Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tidak terpisahkan, 

antara kemampuan mendidik merupakan kemampuan integratif, yang satu 

tidak dapat dipisahkan dengan yang lain. Misalnya, seseorang yang dapat 

mendidik tetapi tidak memiliki kemampuan membimbing, mengajar, dan 

melatih, maka ia tidak dapat disebut sebagai guru yang paripurna.  

Seterusnya seseorang yang memiliki kemampuan mengajar, tetapi ia 

tidak  memiliki kemampuan mendidik, membimbing, dan melatih, juga tidak 

dapat disebut sebagai guru sebenarnya. Guru juga harus memiliki kemampuan 

keempat-empatnya secara paripurna. Keempat kemampuan tersebut, secara 

terminologis akademis dapat dibedakan antara satu dengan yang lain. Namun, 

dalam kenyataan praktik di lapangan, keempat hal tersebut harus menjadi satu 

kesatuan yang utuh  yang tidak dapat dipisah-pisahkan. 

Sebagai pendidik, guru lebih banyak sebagai sosok panutan yang 

memiliki nilai moral dan agama yang patut ditiru dan diteladani oleh siswa. 
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Tugas pokoknya yaitu mengembangkan kepribadian dan membina budi 

pekerti. Edukator merupakan peran utama, khususnya untuk peserta didik 

pada jenjang dasar (SD dan SMP). Sedangkan fungsi dari peran guru sebagai 

edukator adalah; 1. mengembangkan kepribadian, 2. membimbing, 3. 

membina budi pekerti, dan 4. memberikan pengarahan. 

  Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi 

peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar 

kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri 

dan disiplin. 

 Berkaitan dengan wibawa, guru harus memiliki kelebihan dalam 

merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral, sosial, dan intelektual dalam 

pribadinya. 

       Di SDLB Jenangan Ponorogo penulis memperoleh data yang berkaitan 

guru sebagai edukator bahwa siswa SDLB Jenangan tingkat penyesuaian diri 

dengan lingkungan masih kurang. Disini guru yang mengetahui bahwa tingkat 

penyesuaian diri siswa masih kurang sebagai pendidik guru berusaha 

membimbing dan memberikan arahan untuk membiasakan siswa bergaul 

dengan teman-teman, percaya diri, dan aktif dalam proses pembelajaran. 

Sebagaimana fungsi guru sebagai edukator maka para guru di SDLB Jenangan 

Ponorogo juga harus bisa dan menguasai seluruh mata pelajaran maupun 

bidang keterampilan yang lain. Misalnya secara riil guru mata pelajaran PAI 

menguasai mata pelajaran umum. 
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    Dalam aspek spiritual guru berfungsi sebagai edukator juga 

mengarahkan siswa untuk selalu berdo‟a sebelum belajar, berjabat tangan 

setiap bertemu, saling menyapa, dan memberikan petunjuk dalam 

pembelajaran. Sehingga dari kebiasaan sederhana seperti itu akan tertanam  

jiwa religiusitas pada siswa. Walaupun siswa autis guru tetap berupaya  setiap 

harinya siswa dibiasakan untuk sholat Dhuha berjama‟ah adalah sebagai 

bentuk usaha sekolah khususnya guru dalam mendampingi dan mengawasi 

siswa untuk meningkatkan jiwa spiritual siswa autis. 

   Dalam aspek emosional siswa guru SDLB Jenangan Ponorogo yang 

berfungsi sebagai edukator dalam kegiatan belajar mengajar khususnya dalam 

materi pembelajaran menggambar guru mengajari siswa untuk mewarnai 

sebuah gambar sebagai upaya melatih kesabaran siswa. Sedangkan di luar 

kegiatan belajar mengajar siswa juga mengikuti ekstrakurikuler pramuka 

sebagai sarana pengembangan emosional siswa dengan mengikuti kegiatan-

kegiatan dalam pramuka. Selain pramuka juga ada ekstrakurikuler seni yaitu 

tari tradisional yang diikuti oleh siswa untuk mengembangkan emosional 

siswa. 

     Dalam pengembangan aspek moral siswa guru berfungsi sebagai 

edukator melatih siswa dengan hal-hal sederhana misalnya membuang sampah 

pada tempatnya. Dalam lingkungan sekolah SDLB Jenangan Ponorogo pihak 

sekolah menyediakan tempat sampah organik dan anorganik sehingga siswa 
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terlatih untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu tercermin pada slogan-

slogan yang sengaja ditempel di dinding-dinding lingkungan sekolah. 

Misalnya slogan “kebersihan sebagaian dari Iman” yang juga menyangkut 

pada aspek spiritual. Selain itu budaya  jujur juga dibiasakan pada siswa 

SDLB Jenangan Ponorogo. Hal ini terlihat dari koperasi sekolah yang berbasis 

kantin kejujuran yang dikelola oleh siswa sendiri. Sehingga disini terlihat 

bahwa guru percaya akan kejujuran siswanya dan siswa sendiri juga amanah. 

Dan selain itu juga setiap hari Senin pagi sekolah mengadakan upacara 

bendera yang diikuti seluruh siswa guna menanamkan jiwa nasionalisme dan 

bermoral akhlak baik dalam berbangsa dan bernegara. 

     Dalam pengembangan aspek sosial, guru berfungsi sebagai edukator 

mengarahkan siswa untuk berinteraksi dengan teman dan warga sekolah diluar 

kegiatan belajar mengajar namun tetap dalam pengawasan. Sedangkan dalam 

kegiatan belajar mengajar guru menggunakan metode pembelajaran active 

learning salah satunya diskusi kelompok sehingga dengan seringnya siswa 

berdiskusi dengan teman sebaya akan menumbuhkan jiwa sosial siswa dalam 

sikap menghargai, menghormati, toleransi dengan teman ataupun dengan 

masyarakat diluar sekolah. 

Dalam pengembangan aspek intelektual guru sebagai edukator 

berusaha mengarahkan siswa dengan metode pembelajaran dikelas 

partisipatoris atau terlibat langsung dalam pembelajaran. Misalnya, guru 

menyuruh siswa maju kedepan untuk presentasi, menasehati untuk selalu 
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berinteraksi dengan teman. Juga dalam pembelajaran menggambar guru 

memberikan contoh kongkret kepada siswa bagaimana cara menggambar. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Suparlan yang mengemukakan bahwa 

guru sebagai pendidik harus memberikan sebanyak mungkin kesempatan bagi 

siswa untuk dapat menerapkan konsepsi atau teori ke dalam praktek yang 

akan digunakan langsung dalam kehidupan.
56

 

Hal serupa diungkapkan oleh Abu Bakar, dkk. bahwa peran guru 

sebagai pendidik yaitu mengembangkan kepribadian, membimbing, membina 

budi pekerti, dan memberikan pengarahan.
57

 

 

B. Analisis tentang Peran Guru sebagai Motivator dalam Mengatasi 

Pembentukan Kepribadian Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Terhadap 

Anak Autis) di SDLB Jenangan Ponorogo. 

  Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar 

bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat 

menganalisis motif-motif yang melatarbelakangi anak didik malas belajar dan 

menurun prestasinya di sekolah. Setiap saat guru harus bertindak sebagai 

motivator, karena dalam interaksi edukatif tidak mustahil ada di antara anak 

didik yang malas belajar dan sebagainya. Motivasi dapat efektif bila dilakukan 

dengan memperhatikan kebutuhan anak didik. Penganekaragaman cara belajar 
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memberikan penguatan dan sebagainya, juga dapat memberikan motivasi pada 

anak didik untuk lebih bergairah dalam belajar. Peranan guru sebagai 

motivator sangat penting dalam interaksi edukatif, karena menyangkut esensi 

pekerjaan mendidik yang membutuhkan kemahiran sosial, menyangkut 

performance dalam personalisasi dan sosialisasi diri.
58

 Dalam kegiatan 

belajar, motivasi dapat diartikan sebagai keseluruhan daya penggerak di 

dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan dan 

memberikan arah kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang 

yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, dipastikan akan sulit 

mengikuti aktivitas belajar. 

       Motivasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu jenis motivasi yang timbul dari 

dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain, tetapi atas 

dasar kemauan sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu jenis motivasi 

yang timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya 

ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain sehingga dengan keadaan 

demikian siswa mau melakukan sesuatu atau belajar.
59

 

 Guru berfungsi sebagai motivator di SDLB Jenangan Ponorogo juga 

sudah menjalankan fungsinya secara ekstrinsik dan mengembangkan motivasi 
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secara instrinsik siswa itu sendiri. Motivasi ekstrinsik siswa oleh guru 

dicerminkan dengan berusaha memberi pengertian kepada anak, memberikan 

tugas kepada siswa sesuai dengan kemampuan dan perbedaan individual 

siswa, memberikan dorongan kepada siswa untuk belajar lebih aktif, dan 

melakukan pendekatan terhadap siswa secara psikologis yaitu dengan cara 

lebih sabar, dan lebih mengerti emosi siswa. Misalnya, melakukan pendekatan 

secara individu, dan lebih sabar dalam menghadapi anak autis. 

 Sedangkan untuk motivasi intrinsik karena kemampuan dan 

latarbelakang siswa yang berbeda-beda ada sebagian yang mempunyai 

motivasi intrinsik. Lain halnya bagi siswa yang tidak ada motivasi intrinsik, 

maka motivasi ekstrinsik yang merupakan dorongan dari luar dirinya mutlak 

diperlukan. Disini tugas guru adalah membangkitkan motivasi peserta didik 

sehingga mereka mau belajar. Misalnya, dengan memberikan inspirasi kepada 

siswa dalam berkarya maupun berprestasi dibidang yang sesuai dengan 

bakatnya. 

 Dari data yang penulis peroleh maka hal ini sesuai dengan yang 

dijelaskan oleh Abu Bakar, dkk. Bahwa sebagai motivator guru harus 

memberikan dorongan kepada siswa untuk dapat belajar lebih giat, 

memberikan tugas kepada siswa sesuai dengan kemampuan dan perbedaan 

individual peserta didik.
60
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Hal ini juga sesuai dengan pendapat Syaiful Bahri Djamarah bahwa 

peran guru sebagai motivator hendaknya guru dapat mendorong anak didik 

agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru 

dapat menganalisis motif-motif yang melatarbelakangi anak didik malas 

belajar dan menurut prestasinya di sekolah. Setiap saat guru harus bertindak 

sebagai motivator, karena dalam interaksi edukatif tidak mustahil ada di 

antara anak didik yang malas belajar dan sebagainya. Motivasi dapat efektif 

bila dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan anak didik. 

Penganekaragaman cara belajar memberikan penguatan dan sebagainya, juga 

dapat memberikan motivasi pada anak didik untuk lebih bergairah dalam 

belajar.
61

 

 

C. Analisis tentang Peran Guru sebagai Fasilitator dalam Pembentukan 

Kepribadian Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Terhadap Anak Autis) 

di SDLB Jenangan Ponorogo. 

Sejak adanya kehidupan, sejak itu pula guru telah melaksanakan 

pembelajaran, dan memang hal tersebut merupakan tugas dan tanggung 

jawabnya yang pertama dan utama. Guru membantu peserta didik yang 

sedang berkembang untuk memelajari sesuatu yang belum diketahuinya, 

membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang dipelajari. 
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Berkembangnya teknologi, khususnya teknologi informasi yang begitu pesat 

perkembangannya, belum mampu menggantikan peran guru dan fungsi guru, 

hanya sedikit menggeser atau merubah fungsinya. Perkembangan teknologi 

mengubah peran guru dari pengajar yang menyampaikan materi pembelajaran 

menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar. Hal ini 

dimungkinkan karena perkembangan teknologi menimbulkan banyaknya buku 

dengan harga relatif murah, kecuali atas ulah guru.
62

 

Sebagai fasilitator, guru hendaknya mampu mengusahakan sumber 

belajar yang berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses 

belajar-mengajar, baik yang berupa nara sumber, buku teks, majalah, ataupun 

surat kabar. Sedangkan sebagai mediator hendaknya guru memiliki 

pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan karena 

media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan 

proses belajar mengajar. Dengan demikian media pendidikan merupakan 

dasar yang sangat diperlukan yang bersifat melengkapi dan merupakan bagian 

integral demi berhasilnya proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. 

Guru tidak cukup hanya memiliki pengetahuan tentang media 

pendidikan, tetapi juga harus memiliki keterampilan memilih dan 

menggunakan serta mengusahakan media itu dengan baik. Untuk itu, guru 

perlu mengalami latihan-latihan praktik secara kontinu dan sistematis, baik 
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melalui pre-service maupun inservice training. Memilih dan menggunakan 

media pendidikan harus sesuai dengan tujuan, materi, metode, evaluasi, dan 

kemampuan guru, serta minat dan kemampuan siswa.
63

 

Di SDLB Jenangan Ponorogo peran guru yang berfungsi sebagai 

fasilitator telah dilaksanakan oleh setiap guru sesuai tugasnya. Sebagai 

fasilitator tidak hanya menguasai media pembelajaran sederhana namun juga 

harus menguasai media elektronik, karena dalam kasus yang penulis temukan 

di SDLB Jenangan Ponorogo ada siswa yang tidak mau belajar apabila 

menggunakan alat tulis sederhana sehingga guru sebagai fasilitator 

mengarahkan siswa untuk menggunakan alat tulis berbasis IT (informasi 

teknologi) berupa netbook, smartphone, dan handpone, computer.  

Dari pihak sekolah sendiri juga telah menyediakan fasilitas atau sarana 

dan prasarana utama seperti perpustakaan sebagai wahana pengembangan 

intelektual siswa. Koperasi sebagai pengembangan dan sarana belajar siswa 

sebagai bekal berwira usaha setelah lulus sekolah. Unit Kesehatan Sekolah 

(UKS) sebagai  sarana pengembangan siswa peduli akan kesehatan dan peduli 

terhadap sesama. Selain sarana di atas sekolah juga memfasilitasi siswa 

dengan beberapa ekstrakurikuler untuk pengembangan diri sesuai dengan 

bakat kemampuannya. 
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 Sedangkan fasilitas di luar sekolah disesuaikan dengan orang tua 

masing-masing siswa yaitu seperti halnya mengikutkan anaknya dalam les 

tambahan di luar sekolah atau dengan terapi-terapi pendukung. Ada sebagian 

dari orang tua siswa yang mengikutkan anaknya terapi disesuaikan dengan 

kebutuhan anak tersebut. Hal ini sesuai dengan teori yang dikatakan Setiati 

Widihastuti yaitu sebelum mengikuti pendidikan formal (sekolah), antara lain: 

a. Terapi perilaku: prinsip dasar terapi perilaku adalah untuk meningkatkan 

kemampuan kognitif (pemahaman) anak autis, mengurangi perilaku yang 

bisa diterima oleh masyarakat. Terapi perilaku terdiri dari: 

1) Terapi wicara: untuk melancarkan otot-otot mulut agar dapat 

berbicara lebih baik. 

2) Terapi okupasi: untuk melatih motorik halus anak. 

3) Sosialisasi dengan perilaku yang tidak jujur. 

4) Terapi bio medik: untuk menenangkan anak melalui pemberian obat 

dari dokter.
64

 

b. Terapi berrmain: terapi bermain untuk anak autis merupakan suatu usaha 

mengoptimalkan kemampuan fisik, intelektual, emosi, dan sosial anak. 

Tujuan dari terapi ini adalah untuk mengembangkan kekuatan otot, 

motorik, meningkatkan ketahanan organ tubuh, mencegah dan 
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memperbaiki sikap tubuh yang kurang baik. Sedangkan dari aspek rohani, 

untuk melepaskan anak dari energi yang berlebih. 

c. Terapi musik: tujuan terapi ini adalah untuk mempengaruhi 

perkembangan dan pertumbuhan psikomotorik dan fisiomotorik secara 

optimal, melatih auditori anak, menekan emosi, melatih kontak mata dan 

konsentrasi.
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    Dari data yang telah diperoleh penulis guru di SDLB Jenangan 

Ponorogo sebagai fasilitator sesuai dengan pendapat E. Mulyasa bahwa 

guru sebagai fasilitator bertugas untuk memfasilitasi siswa, membantu 

siswa, membimbing siswa dalam proses pembelajaran di dalam dan di 

luar kelas, menggunakan strategi dan metode pembelajaran di dalam dan 

di luar kelas, menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang 

sesuai, menggunakan pertanyaan yang merangsang siswa untuk belajar, 

menyediakan bahan pengajaran, mendorong siswa untuk mencari bahan 

ajar, menggunakan ganjaran dan hukuman sebagai alat pendidikan serta 

mewujudkan disiplin
66

 

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Abu Bakar, dkk. bahwa  guru 

sebagai fasilitator dapat memberikan bantuan teknis, arahan, atau 

petunjuk kepada peserta didik.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran guru dalam membentuk 

kepribadian anak (autis) di SDLB Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 

2014/2016, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Peran guru sebagai pendidik dalam membentuk kepribadian anak autis 

yang diketahui bahwa tingkat penyesuaian diri siswa masih kurang 

sebagai masih kurang sebagai pendidik guru berusaha membimbing dan 

memberikan arahan untuk membiasakan siswa bergaul dengan teman-

teman, percaya diri, dan aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya, guru 

menyuruh siswa maju kedepan untuk presentasi, menasehati untuk selalu 

berinteraksi dengan teman. Guru sebagai pendidik harus memberikan 

sebanyak mungkin kesempatan bagi siswa untuk dapat menerapkan 

konsepsi atau teori ke dalam praktek yang akan digunakan langsung dalam 

kehidupan. 

2. Peran guru sebagai motivator dalam membentuk kepribadian anak 

berkebutuhan khusus yaitu berusaha memberi pengertian kepada anak, 

memberikan tugas kepada siswa sesuai dengan kemampuan dan perbedaan 

individual siswa, memberikan dorongan kepada siswa untuk belajar lebih 

aktif, dan melakukan pendekatan terhadap siswa secara psikologis yaitu 
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dengan cara lebih sabar, dan lebih mengerti emosi siswa. Misalnya, 

melakukan pendekatan secara individu, dan lebih sabar dalam menghadapi 

anak autis. Guru harus memberikan dorongan kepada siswa untuk dapat 

belajar lebih giat, memberikan tugas kepada siswa sesuai dengan 

kemampuan dan perbedaan individual peserta didik. 

3. Peran guru sebagai fasilitator dalam membentuk kepribadian anak autis 

juga melakukan pengarahan untuk berdo‟a sebelum belajar, berjabat 

tangan setiap bertemu, saling menyapa, dan memberikan petunjuk dalam 

pembelajaran misalnya, dalam pembelajaran menggambar guru 

memberikan contoh lansung kepada siswa bagaimana cara menggambar. 

Dan guru sebagai fasilitator bertugas untuk memotivasi siswa, membantu 

siswa, membimbing siswa dalam proses pembelajaran di dalam dan di luar 

kelas, menggunakan strategi dan metode pembelajaran di dalam dan di 

luar kelas, menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai, 

menggunakan pertanyaan yang merangsang siswa untuk belajar, 

menyediakan bahan pengajaran, mendorong siswa untuk mencari bahan 

ajar, menggunakan ganjaran dan hukuman sebagai alat pendidikan serta 

mewujudkan disiplin. 
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B. Saran 

Setelah memberikan kesimpulan di atas, maka peneliti perlu 

memberikan saran yang bersifat konstruktif bagi dunia pendidikan khususnya 

kepada pemerintah, pendidik dan peneliti pendidikan. 

1. Guru hendaknya lebih bisa meningkatkan kepribadian siswa agar tidak ada 

lagi siswa yang sulit dalam penyesuaian diri di lingkungan. 

2. Guru agar lebih bisa bekerja sama dengan kepala sekolah dan saling 

membantu untuk meningkatkan kepribadian diri siswa. 

3. Pendidik tidak boleh memandang status anak. Karena semua anak 

merupakan ciptaan Allah yang harus kita layani semaksimal mungkin 

sesuai dengan kemampuannya. Lagi pula juga sudah ada undang-undang. 

Mereka juga warga negara Indonesia yang harus kita ayomi. Selain itu, 

guru sebagai seorang pendidik mempunyai tanggung jawab pada proses 

pengembangan kemampuan siswa. Maka guru harus berupaya semaksimal 

mungkin dalam mengawasi, mengarahkan, serta mendidik yang paling 

utama hingga terbentuk kepribadian siswa semaksimal mungkin. 

4. Dalam mengajar hendaknya pendidik menggunakan metode active learning 

dan model pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan anak. 

5. Siswa diharapkan lebih aktif dalam proses pembelajaran dan bersosialisasi 

dengan sesama teman serta lingkungan. 

6. Penulis menyadari bahwa banyak keterbatasan dalam penelitian, maka 

penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat meneruskan 
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penelitian ini dengan meneliti lebih lanjut tentang anak tunadaksa, 

tunanetra, tunagrahita, tunarungu  di SDLB Jenangan Ponorogo. 
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