
 

BAB II  

KAJIAN TEORI 

 

2.1  Konsep Tentang Status Sosial Ekonomi Orang tua 

  Keadaan status sosial ekonomi setiap orang berbeda-beda, ada yang berada dalam tingkat 

atas ada juga yang berada pada tingkat bawah. Menurut Soerjono Soekanto (2001) status sosial 

ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti 

lingkungan peraulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubunganya dengan 

sumber daya (repository.unsil.ac.id, 2019). Seperti yang terlihat dalam pendapat di atas bahwa 

kondisi sosial ekonomi bias dilihat dan diukur dengan kepemilikan fasilitas dan kekayaan dari 

masing-masing orang. 

  Untuk itulah sampai saat ini orang-orang berlomba-lomba untuk menaikan status sosial 

ekonominya untuk kesejahteraan keluarganya masing-masing. Dengan begitu, banyak sekali usaha 

yang dilakukan oleh orang tua agar anak-anaknya bias hidup dengan layak dan nyaman. Begitu 

pula dengan kehidupan anak berkebutuhan khusus. Orang tua akan berusaha lebih untuk menaikan 

sosial ekonominya agar anak-anak mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak seperti 

kehidupan anak-anak pada umumnya. 

 

2.2  Konsep Tentang Dukungan Keluarga  

  Orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus sering kali merasa terisolasi dan sendirian 

sehingga mereka membutuhkan dukungan sosial. Selain membutuhkan dukungan dari keluarga 

dan lingkungan terdekat, terdapat alternative dukungan lainnya seperti peer group (dukungan 

sebaya), dalam hal ini dimaksudkan untuk saling mendukung satu sama lain dalam komunitas 

mereka. Dalam kehidupan memperoleh pembelajaran, anak tidak akan bisa lepas dari pantauan 

guru dan juga orang tua yang mengawasi dari rumah. Dukungan ini tentu saja sangat member 

pengaruh dalam diri anak sehingga anak merasa diperhatikan dan didukung sepenuhnya dalam 

mereka berkopetensi dalam belajar. Begitu pula dengan kehidupan yang terjadi di SLB, di mana 

anak-anak belajar dan berusaha untuk bisa menjadi seperti anak normal pada umumnya. Untuk 



 

itulah orang tua sangat berperan penting dalam mendukung anak agar mereka terlatih dan merasa 

disayang di segala kondisi yang ada.  

  Orang tua dihadapkan pada persoalan hidup di masyarakat dan reaksi keluarga dari 

suami/istri, mertua atau bahkan dalam keluarga sendiri. Hal yang lebih nyata sebenarnya adalah 

bagaimana Orang tua menghadapi perilaku anak autistik itu sendiri. Orang tua punya caranya 

tersendiri dalam mereka memberikan dukungan terhadap anak-anak mereka yang mempunyai 

keterbatasan fisik/mental, sehingga tidak mudah untuk mereka merasa gagal dalam pemberian 

dukungan tersebut. 

 

2.3  Konsep Tentang Anak Berkebutuhan Khusus 

 Anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa yang memiliki perbedaan di perkembangan 

fisik, mental, dan social dari perkembangan gerak anak-anak normal pada umumnya. Dengan 

kondisi seperti itu diperlukan bantuan khusus dalam usahanya untuk mencapai tahap 

perkembangan gerak yang maksimal. 

 Soekanto (1982: 630) menyatakan bahwa pentingnya kontak dan komunikasi bagi terwujudnya 

interaksi sosial dapat diuji terhadap suatu kehidupan yang terasing. Kehidupan yang terasing 

ditandai dengan ketidakmampuan untuk mengadakan interaksi sosial dengan pihak-pihak lain. 

Terasingnya seseorang juga disebabkan karena cacat fisik pada salah satu indranya. Seseorang 

yang sejak kecil buta dan tuli, misalnya, mengasingkan dirinya dari pengaruh-pengaruh kehidupan 

yang tersalur melalui kedua indra tersebut. 

 Anak berkebutuhan khusus di dalam lingkungan dunia pendidikan, dapat diartikan sebagai 

seseorang yang memiliki ciriciri penyimpangan fisik, mental, tingkah laku, emosi yang semuanya 

itu dibutuhkan pelayanan khusus agar dapat berkembang dengan baik. Anak anak berkebutuhan 

khusus juga memerlukan kasih sayang yang sama seperti anak anak normal pada umumya, 

sehingga tidak semestinya kita membeda bedakan kasih sayang kita kepada mereka. 

 

 



 

2.4  Konsep Tentang Prestasi 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan prestasi adalah hasil 

usaha yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang diusahakan. Seseorang akan dianggap 

berprestasi apabila dia sudah meraih capaian atau sesuatu hasil dari apa yang sudah 

diperjuangkannya baik dalam belajar, bekerja ataupun ketrampilan dalam bidang tertentu. Setiap 

orang tua memiliki standar sendiri terhadap anak yang dikatakan berprestasi atau tidak. Di dalam 

dunia akademis, prestasi anak dapat dilihat dari 3 indikator, yaitu : 

1. Kognitif 

 Dari apek kognitif, hal yang diperhatikan dari anak adalah pemahaman, penerapan, 

pengetahuan, dan analisisnya. Seorang anak yang dapat menjelaskan atau mendefinisikan 

materinya secara lisan kepada orang lain, dapat memberi contoh yang konkret, mampu 

mengelompokan, dapat menyimpulkan materi yang telah disampaikan, dapat mengkritisi suatu 

permasalahan, dapat dikatakan sebagai anak yang berprestasi dalam aspek kognitif. 

2. Afektif 

 Dilihat dari ranah afektif dalam indikator prestasi belajar ditunjukkan oleh anak selama 

masa pembelajaran. Dalam prakteknya, anak-anak yang berprestasi akan menunjukkan sikap 

menerima materi yang disampaikan dengan baik, memberi respons, menghargai orang lain, 

mampu bekerja secara kelompok, dan menunjukkan karakter yang kuat dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3. Psikomotor  

 Aspek psikomotor ini mencakup keterampilan yang ditunjukkan oleh anak-anak selama 

masa pembelajaran. Anak yang dikatakan berhasil mencapai prestasi belajar yang baik akan 

mampu mengoordinasikan tangan, kaki, gerak mata dan anggota tubuh lainnya, serta 

mengucapkan, membuat mimik, dan gerakan jasmani lainnya. 

 

 



 

2.5  Konsep Tentang Rumah Pintar Salatiga 

 Rumah Pintar Salatiga adalah rumah bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik sebagai 

tempat belajar dan bermain. Rumah Pintar berdiri dari impian sederhana, di mana mereka ingin 

memberikan kasih kepada anak-anak special yang membutuhkan perhatian dan kehangatan. 

Rumah Pintar mempunyai visi untuk mengantarkan anak berkebutuhan khusus untuk bisa hidup 

mandiri dan menikmati kehiduan seperti anak normal pada umumnya, berperilaku, berbicara 

normal, tumbuh dan berkembang seperti anak seusianya (rumahpintarsalatiga.sch.id, 2018). 

Dalam UU pasal 130 ayat 1 menjelaskan bahwa peserta didik berkelainan khusus terdiri dari 

tunatera, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tuna daksa, tunalras, kesulitan belajar, lamban 

belajar, autis, memiliki gangguan motorik, penggunaan zat-zat aditif, dan yang memiliki kelainan 

lain. 

 Rumah Pintar Salatiga memiliki pelayanan untuk anak berkebutuhan khusus seperti :  

1) Belajar konsentrasi 

2) Super/hiperaktif (ADHD) 

3) Menulis, membaca, mengeja (Dylexia) 

4) Terapi bicara (Speech teraphy) 

5) Ratadasi mental 

6) Sindrom down 

7) Autis 

 Itu semua didasarkan oleh misi Rumah Pintar Salatiga yaitu untuk mengoptimalkan 

kemampuan anak berkebutuhan khusus melalu metode-metode terapi yang disesuaikan dengan 

kondisi kebutuhan sang anak dan juga untuk mengoptimalkan potensi tumbuh dan kecerdasan bagi 

anak-anak berkebutuhan khusus di era globalisasi. 

 

2.6  Teori Positivistik Auguste Comte  

Dalam penelitian yang berjudul pengaruh status sosial ekonomi orang tua dan dukungan 

keluarga terhadap anak berkebutuhan khusus di Rumah Pintar Salatiga menggunakan teori 

positivistik yang dicetuskan oleh filsuf asal Perancis, tokoh sosiologi, Auguste Comte. Teori 



 

positivisme yang berasal dari kata positiv bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar 

terjadi, yang dapat dialami sebagai suatu realitas. Ini berarti yang disebut positif bertentangan 

dengan angan-angan atau impian atau terdiri dari sesuatu yang hanya merupakan konstruksi atas 

kreasi kemampuan untuk berpikir dari akal manusia. Positivism pada hakikatnya juga adalah 

ajaran sosial atau pandangan dunia yang menganggap bahwa mungkin masyarakat yang baik yang 

dapat dibentuk. Positivism sendiri memiliki tahapan dimana teori tersebut mempercayai bahwa 

semua gejala alam atau fenomena yang terjadi dapat dijelaskan secara ilmiah berdasarkan 

peninjauan, pengujian dan dapat dibuktikan secara empiris. Teori positivistik melihat dinamika 

sosial seperti dalam ilmu alam, semua terukur menurut cara pikir alam, maka posisi individu 

sebagai bagian yang lebih besar dari system nilai menjadi mahluk yang pasif. 

Pengaruh teori positivisime dalam dunia pendidikan berawal dari tahun 1950-an. Selama 

proses pendidikan, lingkungan berperan atas hakikat orisinalitas manusia untuk membentuk nilai 

yang akan merubah tingkah lakunya. Dalam dunia pendidikan, guru dan juga lembaga berwenang 

belum menggunakan langkah-langkah yang ditempuh positivisme untuk lebih melihat anak didik 

sebagai subyek yang bisa dibentuk dan diukur, ditambah lagi bagaimana upaya pendidik 

memanfaatkan lingkungan sebagai sarana yang dapat merubah tingkah laku anak didik.  Begitu 

pula dengan pendidikan di dalam lingkungan Rumah Pintar Salatiga, guru bisa menggunakan 

lingkungan sebagai alat untuk merubah tingkah laku anak-anak berkebutuhan khusus secara alami. 

Anak-anak akan belajar dengan bantuan lingkungan sebagai pandangan atau pedoman mereka 

dalam bersosialisasi.   

Dalam positivisme, dengan kemajuan dan dengan semangat optimisme, orang akan didorong 

bertindak aktif dan kreatif, yang dimaksud di sini adalah tidak hanya menghimpun fakta, tetapi 

juga meramalkan atau menyiapkan masa depannya. Rumah Pintar Salatiga hadir untuk membantu 

anak-anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran mereka. Satu persatu dibangun kreatif dan 

inovasinya agar mereka bisa berfikir secara mandiri untuk melakukan apa yang harus mereka 

kerjakan. Dengan kata lain, mereka akan secara sadar mencoba mencari cara untuk mencari jalan 

keluar atas permasalahan yang mereka hadapi. 

Positivism saat ini telah mampu mendorong lajunya kemajuan disektor fisik, teknologi, dan 

pendidikan. Positivism sangat menekankan aspek rasional-ilmiah, termasuk epistemology (ilmu 

yang membicarakan sumber, proses, dan batasan suatu ilmu atau pengetahuan sehingga membawa 



 

kepada pemahaman terhadap kebenaran yang hakiki) yang dipergunakan sebagai dasar 

pemikirannya. Realitas orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus memilih langkah 

untuk mendukung anak-anak mereka lewat Rumah Pintar Salatiga. Hal ini para orang tua memiliki 

dasar pemikiran rasional ilmiah, di mana mereka memakai cara agar anak-anak mereka bisa 

dipenuhi dalam bidang pendidikannya. Tentu saja semua itu diiringi dengan keputusan-keputusan 

yang sulit karena tidak semua orang tua memiliki nasib yang sama. Seperti contoh pada orang tua 

yang memiliki penghasilan tinggi akan mengirim anak mereka melakukan pembelajaran di Rumah 

Pintar Salatiga.  

Positivisme memiliki tujuan agar ilmu pengetahuan bebas nilai atau netral. Tujuan akhirnya 

adalah menghasilkan pengetahuan tanpa memperhatikan pengaruh pandangan politik, moral, atau 

nilai-nilai yang dipegang oleh yang terlibat dalam penelitian. Bisa dikatakan bahwa positivism 

bisa hadir dan berdampak pada kehidupan manusia tidak bertopang pada pandangan ilmiah lainnya 

(bisa berdiri sendiri) karena memiliki tujuan yang konkret dan pasti. Positivism telah 

menyelesaikan sebagian persoalan, seperti dalam bidang ekonomi. Dengan data ekonomi mampu 

memprediksikan keadaan ekonomi di masa mendatang. Mampu menghasilkan hukum ekonomi 

berdasarkan kejadian-kejadian yang telah terjadi dalam kehidupan perekonomian. 

Teori positivism menolak adanya spekulasi teoritis sebagai suatu sarana untuk memperoleh 

pengetahuan (seperti diusung oleh kaum idealism Jerman Klasik). Keyakinan dasar aliran ini 

berdasarkan akar dari paham ontology (ilmu yang mempelajari keadaan atau kondisi sesuai dengan 

fakta yang ada) yang menyatakan bahwa realitas ada (exist) dalam kenyataannya berjalan sesuai 

dengan hukum alam (natural lawas). Dari banyaknya pengertian teori positivism dengan berbagai 

bidang yang ada dan salah satunya adalah paham status sosial ekonomi orang tua, positivism di 

sini mengukur seseorang untuk bertindak dalam mengubah tingkah laku anak lewat perantara 

lingkungan dan juga aspek yang berhubungan dengan hal tersebut setelah melewati keputusan-

keputusan dalam kehidupan sosial ekonomi mereka. 

 

 

 



 

2.7  Penelitian Terdahulu   

1. Jurnal hasil penelitian Ririn Pancawati (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Ririn Pancawati berjudul “Penerimaan Diri dan Dukungan Orang 

Tua Terhadap Anak Autis”. penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan diri dan dukungan orang tua terhadap anak 

autis. Objek penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak autis yang tergolong level berat. 

Hasil penelitiannya adalah orang tua memberikan dukungan sepenuhnya meski mereka memiliki 

kondisi ekonomi yang kurang cukup tetapi dengan keuletan yang dilakukan orang tua, mereka bisa 

membawa anak mereka berobat meski tidak sepenuhnya sembuh maksimal. 

2. Jurnal hasil penelitian Astri Nur Kusumastusi (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Astri Nur Kusumastuti berjudul “Stress Ibu Tunggal yang memiliki 

anak autis”. penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus. Subjek data 

dalam penelitian ini adalah ibu tunggal, subjek 1 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa single 

mother yang memiliki anak autis menyebabkan stress berkepanjangan, karena mengurus anak autis 

yang biasanya dibagi dua dengan suami realitanya adalah diurus sendiri oleh sang ibu.  

3. Jurnal hasil penelitian Dita Fitriani (2019) 

Dalam penelitian ini, Dita menggunakann jenis penelitian kuantitatif. Penelitian yang berjudul 

“Hubungan Antara Dukungan Sosial dengan Tingkat Stress Orang Tua dengan anak Penderita 

Autis” ini memfokuskan pada para orang tua yang memiliki anak autis. Menurut jurnal ini 

mengatakan tingkat stress orang tua terbilang cukup tinggi didasarkan pada kurangnya 

pengetahuan dan pendidikan dalam mengatasi permasalahan mereka sehingga banyak orang tua 

bersikap kurang memberikan dukungan pada anak-anak mereka. Dihubungkan dengan dukungan 

social terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan social dengan tingkat stress dari orang 

tua anak-anak autis. 

 

 

 



 

2.8 Kerangka pikir penelitian 

Dalam pembahasan di atas, kerangka pikir dapat berupa suatu cara penanganan dan juga 

penanggulangan mengatasi anak berkebutuhan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya. 

Dengan adanya terapi rutin yang ada di Rumah Pintar Salatiga tersebut menyuntingkan dan dapat 

memodifikasi perilaku anak agar bisa mengikuti pola perilaku anak yang lain. Dengan berbagi 

acuan yang di targetkan seperti gangguan perilaku, gangguan perkembangan, gangguan 

komunikasi dan gangguan interaksi sosial. Dengan acuan ini memudahkan tujuan dalam kasus 

tersebut dan bisa tercapai dengan maximal. Dengan 4 tujuan tersebut maka akan menghasilkan 

hasil yang memuaskan dan dapat diterima oleh sang anak dan juga keluarganya dan tentu saja 

dapat berdampak pada masyarakat di lingkungannya, seperti anak yang sebelumnya tidak ada 

kontak mata maka sekarang sudah ada kontak mata dengan orang di luar keluarganya. Anak yang 

biasnya dipanggil hanya diam, sekarang bisa merespon dan menjawab panggila tersebut. Anak 

juga bisa berinteraksi dengan lingkungannya dengan mudah dan tidak takut akan apa yang akan 

terjadi. Anak tidak lagi melakukan perilaku sindrom atau mengamuk lagi, anak bisa lebih 

mengontrol sikap dan perlakunya di dalam keluarga dan juga di lingkungannya. 
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Berdasarkan gambar 2.8 di atas, menjelaskan bahwa pengaruh status sosial ekonomi orang tua 

dan dukungan keluarga sangat mempengaruhi kondisi prestasi anak-anak berkebutuhan khusus. 

Di mana anak-anak akan membutuhkan pendidikan yang bisa dikatakan esklusif karena berbeda 

dengan anak normal pada umunya sehingga orang tua harus bekerja keras dalam pemenuhannya. 

Sehingga pada hasil akhirnya, anak-anak berkebutuhan khusus juga akan merasakan seperti apa 

ilmu yang diberikan oleh Rumah Pintar Salatiga dalam meningkatkan prestasi dalam pengetahuan 

dan kecerdasan mereka. Tidak sedikit anak-anak yang berhasil dalam prestasinya dan juga mereka 

bisa bersaing dengan anak seusia mereka di sekolah umum. Tentu saja untuk mencapai 

keberhasilan tersebut, mereka harus melalui proses yang sangat panjang dalam pembelajaran 

mereka. Tentu tidak mudah. Tetapi dengan tekada yang kuat dan kesabaran oleh sang guru, anak-

anak berkebutuhan khusus akan keluar dari xona nyaman mereka dan mulai berkompetisi dengan 

teman yang lain di luar lingkungan mereka. Tentu saja di dalam penelitian ini akan terus 

menggunakan teori positivism yang menjadi acuan dalam penulisan. 

 

2.9 Hipotesis penelitian 

Dalam penelitian di atas mengenai pengaruh status sosial ekonomi orang tua dan dukungan 

keluarga terhadap prestasi anak berkebutuhan khusus di SLB Rumah Pintar Salatiga masuk ke 

dalam hipotesis asosiatif, yang mana hipotesis asosiatif menunjukan dugaan hubungan atau 

pengaruh antara dua variabel atau lebih.  

H1 : Kondisi status sosial ekonomi orang tua dan dukungan keluarga berpengaruh terhadap prestasi 

anak berkebutuhan khusus di Rumah Pintar Salatiga. 

H0 : Kondisi status sosial ekonomi orang tua dan dukungan keluarga tidak berpengaruh terhadap 

prestasi anak berkebutuhan khusus di Rumah Pintar Salatiga. 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir di atas, dan dikaitkan dengan permasalah yang 

ada, maka hipotesis tindakan yang diajukan adalah Rumah Pintar Salatiga dan juga lingkungan 

mampu membentuk karakter dan masing-masing anak mampu berinteraksi satu sama lain. Anak 

berkebutuhan khusus membutuhkan pembelajaran agar kecerdasan mereka bisa terasah dan bisa 

dipergunakan dengan maksimal. Dengan begitu para orang tua yang memiliki anak-anak 



 

berkebutuhan khusus berkesempatan untuk mengirim anaknya ke Rumah Pintar Salatiga agar 

pengetahuan mereka bisa bertumbuh dan berkembang dengan maximal. Tentu saja dalam relitanya 

para orang tua memiliki berbagai kendala yang dihadapi, salah satunya adalah karena factor sosial 

ekonomi. Seperti yang kita tahu sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus tentu 

membutuhkan uang yang tak sedikit jumlahnya karena sekolah tersebut adalah sekolah istimewa 

dan tidak sama dengan sekolah lain pada umumnya. Dengan menyekolahkan ke Rumah Pintar 

Salatiga itu sebagai bentuk dukungan orang tua kepada anak mereka bisa berprestasi dan agar bisa 

bersaing dengan teman sebayanya di luar lingkungan mereka. 

 


