
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia, baik bagi yang normal maupun 

bagi mereka yang mempunyai keterbatasan fisik atau gangguan mental. Jika manusia normal dapat 

mengembangkan pengetahuan dan ketrampilannya, begitu pula anak-anak berkebutuhan khusus 

juga layak mendapkan pendidikan yang sama agar mereka juga bisa mengembangkan pengetahuan 

dan ketrampilannya. Selain itu pendidikan yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus 

memiliki tujuan lain yaitu membentuk siswa agar dapat berprestasi di setiap kelompoknya, baik 

secara emosional maupun social sebatas dengan kemampuannya.   

Penderita berkebutuan khusus adalah gangguan kronis yang dialami pada masa kanak-kanak 

yang bisa saja terjadi selama hidup mereka. Seseorang penyandang autis akan mengalami 

permasalahan dalam hal berkomunikasi. Mereka cenderung menggunakan bahasa yang sulit 

dicerna oleh orang kebanyakan, untuk itulah orang-orang yang berkebutuhan khusus harus bisa 

dilatih oleh psikiater lewat orang tuanya karena orang tualah yang sehari-harinya akan selalu 

berkomunikasi dengan sang anak (Septia, 2016). 

Perilaku anak autis sering ditandai dengan perilaku anak yang menarik diri dari lingkungan, 

bersikap acuh tak acuh dan kesal apabila tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan (Brighita, 

2015). Selain itu sang penderita juga tak peka terhadap rasa sakit dan rasa takut, tidak tahu tanda 

bahaya dan juga tidak suka disentuh ataupun dipeluk. Perilaku yang paling membuat 

menghkawatirkan adalah suka bermain yang tidak sesuai dengan cara bermainnya. Dia akan 

bermain sesuatu dengan alat yang membuatnya bisa tertawa lepas dan tidak memperhatikan 

bahaya yang ada.  

Terlepas dari apapun penyebab gejala autis, orang tua harus ekstra hati-hati dan setia dalam 

mengawasi perkembangan sang anak. Secara global, jumlah kasus autisme terus meingkat dengan 

signifikan. Dari data statistik menunjukan bahwa ada satu dari lima puluh anak didiagnosa autisme 

sebelum usia 8 tahun. Bahkan menurut American Academy of Pediatrics, gejala dini autisme sudah 

bisa diketahui sejak usia 18 bulan (Damayanti, 2014:5). 



 

 

Penyebab autisme hingga kini masih abu-abu. Para ahli akan terus berusaha mengupayakan 

berbagai penelitian untuk menemukan berbagai risiko yang mendasari autisme. Meski demian, 

para pakar telah menyimpulkan penyebab autisme yang diantaranya adanya kelainan genetik dan 

kromosom, infeksi rubela (campak Jerman) selama masa kehamilan ibu, dan yang terakhir usia 

ibu saat hamil di atas 40 tahun (Riyanti & Dwi, 2003). 

Anak-anak autis tidak belajar dengan cara yang sama seperti anak yang lain seusianya. Anak 

autis menunjukan kegagalan membina hubungan interpersonal yang ditandai dengan kurangnya 

respons terhadap lingkungan atau kurangnya minat kepada orang atau anak di sekitarnya. 

Kekhususan pada anak autis adalah sulitnya berkonsentrasi, memiliki dunianya sendiri sehingga 

anak-anak autis sulit berinteraksi dengan lingkungannya 

Seorang yang mengidap autisme memang sudah seharusnya menjalani terapi rutin yang 

dilakukan oleh psikiater handal profesional, agar sang anak bisa menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Di Salatiga sendiri sudah banyak sekali rumah untuk para anak-anak yang 

berkekurangan salah satunya di Rumah Pintar yang ada di jalan Suropati, Kecamatan Sidomukti, 

Salatiga. Di tempat itulah anak anaknya belajar cara membaca, menghitung, bersosialisasi dengan 

teman, berbicara dengan santun dan masih banyak lagi.  

Banyak dari anak-anak yang berkebutuhan khusus memiliki rasa minder dan takut ketika 

mereka melakukan interaksi dengan orang lain di luar lingkungan mereka. Tidak adanya 

kepercayaan diri yang kuat dari dalam diri mereka. Mereka seringkali hanya berani untuk 

berinteraksi dengan teman lingkungannya. Untuk itulah Rumah Pintar Salatiga hadir untuk bisa 

menjangkau anak-anak yang berkekurangan agar dapat bisa hidup berdampingan dengan mereka 

yang normal. Pihak Rumah Pintar akan selalu berusaha untuk anak-anak agar bisa membangun 

kepercayaan dirinya dengan kemampuan yang sudah diajarkan dan kemudian bisa diterapkan di 

lingkungan luar lingkungannya sehingga tidak ada lagi batas antara mereka dengan anak-anak 

seusianya yang normal. Mereka bisa semakin percaya diri dengan apa yang mereka miliki dan juga 

bisa berinteraksi dengan nyaman tanpa takut terkucilkan. 

Para orang tua yang memiliki anak penyandang autis atau yang memiliki kekurangan di bagian 

fisik ataupun mental memiliki problematika yang nyata. Adapun beberapa problem yang dihadapi 

oleh Orang tua yaitu Orang Tua yang Kurang Ahli (parents’ lack of expertis), harga diri Orang tua 



 

 

(parents’ self esteem), kondisi kehidupan yang panjang (life-long condition), akibat yang lebih 

komplek (multiple effects), pengaruh emosi sosial (social emotional effects) dan dukungan 

pengetahuan dan sosial (explanation and social support). Dari ke-6 permasalahan tersebut yang 

menyebabkan para orang tua kurang memberikan dukungan kepada anak-anak mereka 

yang memiliki keterbatasan fisik/mental. 

Penelitian ini menggunakan teori positivistik yang dikemukakan oleh Auguste Comte di 

mana dalam teori ini terkandung pemahaman bahwa kenyataan dibangun secara sosial dan 

semua itu didasarkan pada data yang empiris, aliran filsafat ini menyatakan bahwa 

pengetahuan yang benar hanya bersifat positif dan pasti dan tidak berkaitan dengan 

metafisika. Pengaruh sosial ekonomi dan dukungan dari orang tua terhadap prestasi anak 

berkebutuhan khusus sebagai suatu objektivitas yang mutlak.    

Dari penjelasan yang ada di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk menganalisis 

factor-faktor dari orang tua yang menyebabkan mereka dalam memberikan dukungan masih bisa 

dikatakan kurang karena beberapa hal terhadap anak berkebutuhan khusus. Untuk itu, hal tersebut 

yang menjadi alasan peneliti untuk menulis judul yaitu “Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang 

Tua dan Dukungan Keluarga Terhadap Prestasi Anak Berkebutuhan Khusus di Rumah 

Pintar Salatiga”. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Bagaimana pengaruh status sosial ekonomi orang tua dan dukungan keluarga terhadap prestasi 

anak berkebutuhan khusus di Rumah Pintar Salatiga? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Menganalisis pengaruh status social ekonomi orang tua dan dukungan keluarga terhadap prestasi 

anak berkebutuhan khusus di Rumah Pintar Salatiga. 

 

 



 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam 

mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pengaruh status social ekonomi orang 

tua dan dukungan keluarga terhadap prestasi anak-anak berkebutuhan khusus di kehidupan 

nyata. 

b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh status social ekonomi orang tua 

dan dukungan keluarga terhadap prestasi anak-anak berkebutuhan khusus. 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan mengenai 

pengaruh status social ekonomi orang tua dan dukungan keluarga terhadap prestasi anak-anak 

berkebutuhan khusus, serta dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara 

teoritis di dapatkan dari perkuliahan. 

 

1.5 Batasan Konseptual dan Definisi Operasional 

 

1.5.1. Batasan Konseptual 

 

1.  Status Sosial-Ekonomi Orang Tua 

 Menurut Yuna (2017), status sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam 

kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, 

jenis rumah tinggal, jabatan dalam organisasi. Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan 

pengertian kondisi sosial ekonomi orang tua dalam penelitian ini adalah kedudukan atau posisi 

orang tua yang ditentukan oleh tingkat pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan orang tua. 

2.  Dukungan keluarga 

 Dalam dukungan keluarga, mereka harus memberikan contoh yang baik terhadap anaknya. 

Menurut Hadiv (2018), Orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Menurut 



 

 

Jeslin (2020:14), Orang tua dan keluarga adalah penanggung jawab pertama dan utama penanaman 

sopan satun dan budi pekerti bagi anak.  

3.  Prestasi Anak Berkebutuhan Khusus 

 Prestasi anak berkebutuhan khusus adalah hasil yang diraih oleh anak-anak tersebut dalam 

capaiannya setalah berusaha melakukannya. Diakui dalam mendidik anak-anak berkebutuhan 

khusus diperlukan kesabaran dan ketelatenan. Meski kita lihat anak-anak berkebutuhan khusus 

memiliki keterbatasan, mereka juga memiliki kelebihannya masing-masing. Tidak sedikit dari 

mereka yang berprestasi dan menyelesaikan pendidikannya di sekolah umum. Peran dan dukungan 

keluarga, terutama orang tua dan masyarakat yang terbuka atau berpikiran positif dalam menerima 

keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus akan mempengaruhi prestasi mereka. 

 

1.5.2.  Definisi Operasional 

 Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan 

penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ada dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul 

skripsi dalam penulisan penelitian ini yaitu “Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan 

Dukungan Keluarga Terhadap Prestasi Anak Berkebutuhan khusus di Rumah Pintar Salatiga”, 

maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu : 

1. Indikator Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

 Menurut Saragih (2017: 26-34), kehidupan status sosial ekonomi terdiri dari 3 indikator, yaitu : 

tingkat pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan orang tua. Orang tua yang memiliki penghasilan 

menengah atau tinggi akan lebih mengedepankan pendidikan untuk anak-anaknya dan didorong 

penuh oleh orang tua dan juga guru. Sedangkan untuk orang tua yang memiliki penghasilan rendah 

menganggap bahwa pendidikan sebagai sesuatu tugas yang hanya didorong oleh sang guru. Status 

sosial ekonomi keluarga merupakan factor eksternal timbulnya motivasi belajar untuk anak-anak 

agar bisa berprestasi di sekolahnya. 

2. Indikator Dukungan Keluarga 



 

 

Dukungan keluarga menurut Francis & Setiadarma (2004:13) merupakan bantuan yang 

diterima oleh salah satu anggota keluarga dari anggota keluarga yang lainnya dalam rangka 

menjalankan fungsi keluarga. Apabila dukungan dari keluarga kurang atau tidak mencukupi, maka 

akan memperparah proses pertumbuhan dan perkembangan mental anak berkebutuhan khusus 

mereka. Dengan kata lain dengan adanya dukungan penuh dari keluarga memberikan rasa 

kehangatan dan perhatian yang dapat dirasakan oleh sang anak agar mereka tidak merasa 

terkucilkan. 

Dalam dukungan keluarga memiliki aspek-aspek yang digunakan sebagai indikator untuk 

mengukur variabel dukungan keluarga dikemukakan oleh House & Smet (1994:35-45) yaitu : 

dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, serta dukungan informatif. 

Dukungan emosional adalah ungkapan rasa simpati, memberi perhatian, kasih saying. Dukungan 

penghargaan adalah keluarga membimbing dan mendidik untuk memecahkan suatu permasalahan 

bisa juga sebagai support system. Dukungan instrumental adalah keluarga sebagai pertolongan 

praktis seperti member kebutuhan keuangan, makan, minum, istirahat. Dukungan informative 

adalah keluarga memberikan nasihat, solusi, informasi, petunjuk kepada keluarga yang 

membutuhkan. 

3. Indikator Anak Berkebutuhan Khusus 

 Anak berkebutuhan khusus memiliki ciri-ciri khusus baik dari segi fisik maupun mental 

(Sukoco, 2019). Umumnya annak berkebutuhan khusus memiliki kontak mata yang tidak focus, 

lebih suka menyendiri, emosional, dan kesulitan berkomunikasi. Hal tersebut disebabkan 

kurangnya perawatan dari orang tua maupun gen yang diturunkan dari orang tua ke anaknya.  

4. Indikator Prestasi   

Dalam dunia akademis, prestasi belajar memiliki 3 indikator, yaitu : kognitif yang berarti hal yang 

dipperhatikan dari anak adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan dan analisisnya. Afektif yang 

berarti anak-anak yang berpretasi akan menunjukan sikapnya dalam masa pembelajaran seperti 

menghargai orang lain, memberi respon yang baik, dan mampu berkelompok. Yang ketiga adalah 

psikomotor yang berarti anak yang berhasil mencapai prestasi belajar mampu mengoordinasikan 

gerak mata, tangan, kaki, membuat mimik, dan gerakan jasmani lainnya.  


