
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini bersifat kuantitatif, di mana data yang dihasilkan berbentuk angka. Dari data 

yang sudah didapat dilakukan analisis dengan menggunakan software SPSS. Penelitian ini 

memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh status social ekonomi orang tua dan dukungan 

keluarga terhadap prestasi anak berkebutuhan khusus. Dengan tujuan yang didasarkan, data 

dikumpulkan dengan kuesioner sebanyak 30 responden yang terdiri dari 25 orang dewasa dan 5 

anak remaja berkebutuhan khusus yang berada di lingkunga rumah pintar Salatiga. Penyebaran 

kuesioner dilakukan secara tertutup dengan menggunakan skala likert 1 - 5. Penelitian ini 

menggunakan 2 variabel independent yang terdiri status social ekonomi orang tua dan dukungan 

keluarga serta variabel dependent yaitu prestasi anak berkebutuhan khusus. Kuesioner yang dibuat 

dengan variabel yang diteliti memiliki rata 3 item pertanyaan. 

 

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 

1. Letak Geografis Lokasi Rumah Pintar Salatiga 

Penelitian ini berlokasi di Rumah Pintar Salatiga yang berlokasi di Jl. Suropati No. 526, 

Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Alasan yang menjadikan lokasi 

ini sebagai tempat penelitian adalah Rumah Pintar menjadi salah satu rumah bagi anak 

berkebutuhan khusus untuk mereka bisa melakukan pengobatan, teapi dan juga belajar di 

sekolahnya. Lokasi ini juga dinilai aman untuk melakukan kegiatan pengambilan data karena 

daerah ini tidak terlalu ramai dan lokasinya berada di dalam gang, sehingga tidak banyak 

kendaraan yang lalu Lalang di depan jalan Rumah Pintar. Untuk tempat pengobatan dan terapi bisa 

dilakukan di Rumah Pintar ini dan bisa juga dilakukan di klinik pengobatan rehabilitasi anak 

berkebutuhan khusus yang berlokasi di samping Rumah Pintar ini. Hal ini sangat memudahkan 

anak dan orang tua yang menjadikan lokasi ini sebagai tempat pengobatan yang dilakukan karena 

letaknya yang memudahkan untuk dijangkau. 



 

 

2. Visi, Misi, dan Tujuan Rumah Pintar 

VISI : Mengantarkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk bisa hidup mandiri dan menikmati 

kehidupan seperti anak-anak normal lainnya, berperilaku, berbicara normal, tumbuh dan 

berkembang sesuai usianya. 

MISI : Mengoptimalkan kemampuan anak berkebutuhan khusus melalui metode-metode terapi 

yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing anak, mengantarkan anak 

berkebutuhan khusus agar bisa hidup mandiri, mampu menunjukkan kepercayaan diri dan 

berperan di dalam masyarakat, mengoptimalkan potensi tumbuh kembang dan kecerdasan bagi 

anak-anak berkebutuhan khusus di era globalisasi. 

TUJUAN : Memberikan pelayanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus yang belum 

mendapatkan kesempatan pendidikan yang memadai, memberikan pelayanan Akademik dan 

Keterampilan yang berorientasi pada kemandirian anak sehingga bermanfaat bagi diri dan 

lingkungan, sebagai Pusat Belajar dan Terapi bagi anak berkebutuhan khusus untuk 

mengoptimalkan kemampuan anak agar lebih percaya diri dan dapat mandiri. 

 

2. Sistem Pelayanan Rumah Pintar 

Rumah Pintar memiliki 7 sistem pelayanan yang diberikan : 



 

1. Konsentrasi belajar 

2. Super dan Hiperaktif (ADHD) 

3. Kesulitan menulis, mengeja, dan membaca (dylexia) 

4. Terapi bicara (speech therapy) 

5. Ratardasi mental 

6. Down syndrome 

7. Autis 

 Dengan semua layanan tersebut, Rumah Pintar menyediakan psikiater anak, guru khusus, dan 

juga fasilitas yang memadai yang diperlukan oleh anak berkebutuhan khusus. System 

pembelajaran yang dilakukan juga mengikuti kelas umum pada umumnya (walau ada beberapa 

materi yang dinilai terlalu sulit tidak akan diberikan) tetapi penyampaiannya diselingi dengan 

gambar-gambar atau symbol. Menurut sumber yang ada yang diambil pada saat penelitian di 

Rumah Pintar, ada sekitar 3 anak yang telah lulus SD dan melanjutkan ke SMP umum karena 

dinilai sudah bisa mengikuti dan siap dalam menghadapi pembelajaran selanjutnya. Tentu saja 

guru-guru sangat selektif dalam memberikan keputusan tersebut dan sudah didiskusikan terlebih 

dahulu dengan orang tua yang berkaitan. 

 

                               

Gambar 1    Gambar 2 

Lokasi Rumah Pintar di Jl. Suropati Rio (anak berkebutuhan khusus usia  SD), 

sumber : orang tua ABK 



 

                             

    Gambar 3    Gambar 4 

Onel (ABK kelas 5 SD)  Bu Sari (Guru di Rumah Pintar) 

 

1.2 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden yang berkaitan dengan unit amatan dalam penelitian ini adalah usia, 

jenis kelamin, pendidikan terakhir, gaji pokok yang dihasilkan. Presentasi data yang dilakukan 

meliputi : interval, jumlah kelas, dan presentase pada masing-masing kolom yang terdapat dalam 

data. 

1. Karakteristik Usia 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No. Rentang usia Jumlah Persentase (%) 

1. < 18 tahun 5 16,66 

2. 19 – 30 tahun 7 22,33 

3. 31 – 50 tahun 16 53,33 



 

4. > 51 tahun 2 6,66 

 Total 30 100,00 

  Sumber : Data Olahan, 2022 

Hasil analisis dari table 4.1 memberikan penjelasan bahwa dari sampel yang terambil sebanyak 

30 responden dari orang tua dan anak berkebutuhan khusus di Rumah Pintar Salatiga pada segi 

usia terdapat 4 pengelompokan dan yang paling banyak terambil pada usia 31-50 tahun yaitu 

sebanyak 53,33% dan yang memiliki presentase paling sedikit terambil pada usia lebih dari 51 

tahun yaitu 6,66%.  

Menurut Wahid Iqbal (2006) salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang 

adalah umur. Bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan aspek fisik dan psikologis 

(mental). Dalam table di atas, usia dewasa akan menunjukan kematangan seseorang dalam 

mendapatkapn pengetahuan dan informasi yang banyak untuk anaknya. Dari pandangan peneliti 

melihat adanya perbedaan usia dari responden akan mempengaruhi bagaimana perkaluan mereka 

terhadap anak berkebutuhan khusus. Terutama memang di usia 26 – 45 tahun, di usia itu dimana 

dukungan penuh dan pemberian kasih sayang terhadap anak dan lingkungan yang mensupport 

akan memudahkan sang anak dalam melakukan terapi yang dilakukan di rumah pintar Salatiga 

sebagai alternative pengobatan mental dan fisik mereka. 

2. Karakteristik Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Presentase (%) 

1. Laki-laki 12 40,00 

2. Perempuan 18 60,00 

 Total 30 100,00 

    Sumber : Data Olahan, 2022 

Berdasarkan table 4.2 di atas, penelitian ini menggunakan responden sebanyak 30 sampel yang 

dipilih. Apabila dilihat dari jenis kelamin secara keseluruhan, jenis kelamin perempuan lebih 



 

banyak dibandingkan jenis kelamin laki-laki, perbandingannya yaitu 40% : 60% sama saja dengan 

2 : 3 dari jumlah keseluruhan responden yaitu 30 orang. Hal ini menunjukan bahwa perempuan 

lebih banyak berada di lokasi Rumah Pintar salatiga dalam mendampingi dan menemani anaknya 

belajar dan terapi. 

Jika dilihat dari table di atas, jumlah perempuan yang lebih banyak menunjukan bahwa 

perempuan lebih memilih untuk memprioritaskan anaknya dalam mengawasi dan membimbing 

mereka untuk belajar bersama di rumah pintar. Itu tidak berarti laki-laki tidak mau melakukannya. 

Ada pertimbangan-pertimbangan yang dipikirkan di dalamnya, banyak dari mereka laki-laki akan 

lebih bertanggung jawab dalam pekerjaan dan mencari uang guna mencukupi kebutuhan 

keseharian mereka. Masing-masing keluarga memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai 

dengan porsinya. Hal tersebut memberikan suatu pemahaman bahwa perempuan bertanggung 

jawab di sector domistik sementara laki-laki bertanggung jawab di sector public. 

 

1.3 Karakteristik Variabel Status Sosial Ekonomi 

1) Karakteristik Pendidikan Orang Tua dan Anak Berkebutuhan Khusus 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

No. Pendidikan Jumlah Presentase (%) 

1. Tidak/Belum Sekolah 0 0,00 

2. SD 2 6,66 

3. SMP 3 10,00 

4. SMA/SMK 9 30,00 

5. Diploma 8 26,66 

6. Sarjana 8 26,66 

 Total 30 100,00 

Sumber : Data Olahan, 2022  



 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dijelaskan bahwa banyak dari responden yang memiliki 

Pendidikan tinggi yaitu diploma dan sarjana sebanyak 16 orang dari total keseluruhan dan 

memiliki presentase 53,32%, sedangkan untuk responden yang memiki Pendidikan menengah 

yaitu SMP dan SMA memiliki presentase sebesar 40%. Berbagai latar pendidikan mereka 

memiliki tujuan yang sama dalam mengirimkan anaknya ke Rumah Pintar. Semua memiliki 

pemikiran yang logis dan realistis serta tidak adanya pembedaan yang dilakukan oleh Rumah 

Pintar Salatiga. Untuk responden 5 anak berkebutuhan khusus berada pada pendidikan SD 2 orang 

dan SMP 3 orang. Selain itu semua responden sisanya adalah orang tua dari anak berkebutuhan 

khusus. 

Untuk pendidikan terakhir yang dimiliki oleh masing-masing responden menjadi acuan di 

dalamnya. Dilihat bahwa pendidikan menengah sampai Pendidikan tinggi memiliki jumlah yang 

besar dari keseluruhan akan memiliki pengaruh dengan pengetahuan dan informasi yang mereka 

dapat. Sebagai salah satu informasi bahwa anak berkebutuhan khusus harus melakukan terapi fisik 

dan mental agar anak mereka bisa memiliki pengetahuan sama seperti anak normal pada 

umumnya, membuat para orang tua dengan yakin dan pasti membawa anak mereka ke rumah 

pintar untuk mendapatkan pengobatan dan pembelajaran sehingga anak mereka juga bisa bersaing 

dengan dunia di luar mereka. Sebagaimana dalam kehidupan keluarga bahwa tingkat Pendidikan 

orang tua akan mempengaruhi tingkat pengasuhan anak. 

 

2) Karakteristik Penghasilan Orang Tua dan Anak Berkebutuhan Khusus 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Gaji Pokok 

No. Rentang Gaji Pokok Jumlah Presentase (%) 

1. < Rp. 500.000 5 16,667 

2. Rp. 600.000 – Rp. 1.000.000 7 23,33 

3. Rp. 1.100.000 – Rp. 2.100.000 10 33,33 

4. > Rp. 2.200.000 8 26,667 

 Total 30 100,00 



 

 Sumber : Data Olahan, 2022 

 

Penelitian dengan membagikan kuisioner kepada 30 narasumber memiliki mayoritas tertinggi 

yang berada pada presentase 23,33% yaitu pada nilai 10 orang dari keseluruhan jumlah responden 

dengan rentang gaji Rp. 100.000 – Rp. 2.100.000. Untuk rentang gaji pokok kurang dari Rp. 

500.000 tersebut adalah responden dari anak berkebutuhan khusus yang diteliti karena mereka 

belum memiliki penghasilan atau gaji sendiri. 

Untuk melakukan terapi dan pengobatan di rumah pintar tentu membutuhkan biaya yang tidak 

sedikit, dengan jasa pelayanan yang diberikan secara khusus untuk anak mereka membuat orang 

tua harus mengkrocek dana yang lumayan jumlahnya. Sebagai contoh terapi mental yang 

dilakukan dengan seorang psikiater anak yang kemudian menghasilkan perubahan pada anak yang 

semula belum bisa berbicara dengan baik akhirnya bisa berbicara dengan lancar dan mudah. Untuk 

itu untuk orang tua berbalap dalam mencari uang agar anak mereka bisa terus mendapatkan terapi 

dan pengobatan serta pembelajaran yang baik di rumah pintar Salatiga. 

 

3) Karakteristik pekerjaan Orang Tua dan Anak Berkebutuhan Khusus 

 

Table 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No. Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 

1. PNS 11 36,66 

2. Karyawan 6 20,00 

3. Pegawai swasta 5 16,66 

4. Perkebunan/pertanian 3 10,00 

5. Belum bekerja 5 16,66 

 Total 30 100,00 

   Sumber : Olahan Data, 2022 



 

Dari table karakteristik responden di atas, jumlah pekerjaan terbanyak dengan persentase 

36,66% adalah PNS dengan jumlah 11 orang, sementara untuk jumlah pekerjaan paling sedikit 

adalaah perkebunan atau pertanian dengan jumlah 3 orang dan persentase 10%. Untuk yang belum 

bekerja adalah responden anak berkebutuhan khusus yang menjadi narasumber dalam penelitian 

ini. 

Seperti yang dijelaskan dalam analisa table penghasilan responden, pekerjaan yang dimiliki 

oleh masing-masing orang tua sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran anak di rumah 

pintar Salatiga. Dengan adanya pekerjaan maka akan menghasilkan gaji yang bisa digunakan untuk 

terapi anak berkebutuhan khusus mereka. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh responden sangat 

mulia, mereka bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan keseharian mereka dan juga untuk 

pengobatan anaknya agar bisa sembuh dan bertumbuh dengan maksimal melalui rumah pintar 

Salatiga. 

 

1.4 Karakteristik Variabel Dukungan Keluarga 

1) Karakteristik dukungan emosional 

Tabel 4.6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Dukungan Emosional 

No. Alternative Jawaban Jumlah  Presentase (%) 

1. Selalu 24 80,00 

2. Sering 4 13,33 

3. Kadang-kadang  2 6,667 

4. Tidak Pernah 0 0,00 

Total  30 100,00 

Sumber : Data Olahan, 2022 

Berdasarkan tabel 4.6 dijelaskan bahwa presentase terbesar dalam jawaban responden 

berdasarkan dukungan emosional sebanyak 80% dengan jumlah 24 responden, dan jumlah 



 

presentase terkecil adalah 0% dengan jumlah 0 responden dan dengan jawaban tidak pernah. Itu 

menandakan bahwa tidak ada keluarga responden yang tidak mendukung anaknya dalam 

bersekolah dan terapi di Rumah Pintar Salatiga.  

Dukungan emosional ini sering dilakukan oleh orang tua berkaitan dengan memberi perhatian 

dengan cara menanyakan keadaan sang anak, memeluk anak saat sedang menangis dan ketakutan, 

dan mendengarkan cerita anak. Sebagian besar orang tua selalu memberikan dukungan emosional 

tersebut. Dukungan emosional adalah jenis dukungan yang membantu mengangkat anak secara 

emosional dan psikologis. Bentuk dukungan ini seperti : memberi semangat, menunjukan simpati, 

memberi kasih sayang dan memberikan kepastian kepada anak. Keluarga memberikan bentuk 

dukungan tersebut dengan cara mereka sendiri, karena mereka sendirilah yang tau akan kebutuhan 

dan keperluan anaknya. Orang tua yang senantiasa memberikan dukungan emosional ini, keadaan 

sang anak juga akan lebih baik karena merasa diperdulikan oleh orang tua mereka. Hal ini selaras 

dengan teori yang diungkapkan Leandra, (2015), bahwa anggota keluarga dalam menghadapi 

keadaan yang berada diluar harapan yang menjadi stressor bagi keluarga melalui proses tertentu 

akan memungkinkan keluarga itu untuk bertahan dan beradaptasi dengan baik hingga menjadi 

sebuah keluarga yang relisien. 

 

2) Karakteristik Dukungan Penghargaan 

Table 4.7 

Karakteristik Responden Berdasarkan Dukungan Penghargaan 

No. Alternative Jawaban Jumlah  Presentase (%) 

1. Selalu 23 76,667 

2. Sering 6 20,00 

3. Kadang-kadang  1 3,333 

4. Tidak Pernah 0 0,00 

Total  30 100,00 

Sumber : Data Olahan, 2022 



 

Berdasarkan hasil sebar kuisioner mengenai dukungan keluarga, alternative jawaban paling 

banyak adalah jawaban selalu dengan jumlah 23 orang dan persentase 76.667, sementara untuk 

alternative jawaban paling sedikit adalah untuk jawaban tidak pernah dengan jumlah responden 0 

dan persentase 0%. Adapun dukungan penghargaan yang menjadi alternatif yaitu berupa tindakan 

yang memberikan pujian saat anak berhasil melakukan sesuatu dan mendampingi anak dalam 

aktivitasnya di luar rumah. Dapat dikatakan bahwa tidak ada orang tua dan keluarga yang tidak 

memberikan dukungan penghargaan terhadap anak berkebutuhan khusus. Dukungan penghargaan 

yang dilakukan oleh masing-masing keluarga tentu berbeda-beda. 

Semakin rendah dukungan penghargaan dari keluarga maka perilaku anak cenderung 

hiperaktif. Ada pengaruh dari keluarga yang suka memuji anaknya dan memberikan hadiah setiap 

anaknya melakukan kegiatan yang positif. Keluarga yang senantiasa memberikan penghargaan 

maka anak merasa berharga dan dibutuhkan. Anak yang keluarganya tidak pernah memuji disaat 

anak mampu melakukan kegiatan positif anak cenderung berperilaku hiperaktif. Dukungan 

penghargaan yang dilakukan oleh keluarga berfungsi untuk menambah penghargaan diri dan anak 

akan merasa dihargai dengan usaha yang telah mereka capai dengan kemampuannya.  

 

3) Karakteristik Dukungan Instrumental 

Table 4.8 

Karakteristik Responden Berdasarkan Dukungan Instrumental 

No. Alternative Jawaban Jumlah  Presentase (%) 

1. Selalu 22 73,333 

2. Sering 5 16,667 

3. Kadang-kadang  3 10,00 

4. Tidak Pernah 0 0,00 

Total  30 100,00 

Sumber : Data Olahan, 2022 



 

Berdasarkan table di atas, persentase terbesar jawaban responden berdasarkan tipe pertanyaan 

mengenai dukungan keluarga instrumental adalah 73,33% dengan jumlah 22 orang dengan 

alternative jawaban selalu, sementara untuk jumlah persentase paling sedikit adalah 0,00 dengan 

alternative jawaban tidak pernah. Adapun dukungn instrumental yang dilakukan oleh orang tua 

kepada anak adalah menyediakan waktu untuk menemani anak bermain, menemani anak dalam 

pengobatan, dan membiayai segala kebutuhan yang diperlukan anak. 

Seperti yang ada table 4.6 dan 4.7, table 4.8 juga menghasilkan data yang sama pada alternative 

jawaban tidak pernah yang berarti tidak ada keluarga atau orang tua yang tidak memberikan 

dukungan kepada anak berkebutuhan khusus mereka. Dukungan instrumental yang dilakukan oleh 

masing-masing keluarga seperti memberikan fasilitas berupa tempat tinggal, makanan dan 

kebutuhan lainnya. Kemudian ada juga yang memberikan uang saat anak meminta, tentu saja akan 

selalu diberikan pengawasan saat anak membelanjakan uangnya. Menurut Hurlock (1990) 

berpendapat bahwa dukungan instrumental dari keluarga merupakan bagian paling penting dari 

jaringan sosial anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama anak dan keluarga adalah orang 

penting pada tahun-tahun formatif awal. Hubungan interpersonal yang terjalin dengan keluarga 

dan anggota keluarga yang lainnya menjadi dasar atau landasan sikap bagi anak terhadap orang 

lain, lingkungan serta kehidupan secara umum.  

 

4) Karakteristik Dukungan Informatif 

Table 4.9 

Karakteristik Responden Berdasarkan Dukungan Informatif 

No. Alternative Jawaban Jumlah  Presentase (%) 

1. Selalu 27 90,00 

2. Sering 3 10,00 

3. Kadang-kadang  0 0,0 

4. Tidak Pernah 0 0,00 



 

Total  30 100,00 

Sumber : Data Olahan, 2022 

Dilihat dari table 4.9 dalam karakteristik responden berdasarkan dukungan keluarga 

informative, jumlah alternative jawaban terbanyak adalah selalu dengan jumlah rssponden 27 dan 

persentase 90%, sementara untuk alternative jawaban paling sedikit adalah sering dan kadang-

kadang dengan jumlah responden 0 dan persentase 0,00. Adapun tindakan yang dilakukan keluarga 

adalah memberikan nasihat pada anak, memberitahukan pada anak untuk menaati gurunya, dan 

mengajarkan anak untuk selalu mengucapkan maaf, tolong dan terima kasih. 

Dukungan informative adalah penjelasan tentang situasi dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan masalah yang dihadapi oleh sang anak. Di sini keluarga berperan dalam memberikan 

nasihat dan juga saran-saran yang sebaiknya dilakukan oleh anak. Tentu saja semuanya itu 

disampaikan secara halus dan tidak menyinggung hati anak. Keluarga berfungsi sebagai penyebar 

dan pemberi informasi. Disini diharapkan bantuan informasi yang disediakan keluarga dapat 

digunakan oleh individu dalam mengatasi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Peran 

keluarga sangat penting dan menentykan dalam tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus, di 

sini keluarga mempunyai peranan dalam memberikan pengaruh baik dan mendukung anak mereka. 

 

1.5 Karakteristik Variabel Prestasi 

1) Karakteristik Prestasi Kognitif 

Table 4.10 

Karakteristik Responden Berdasarkan Prestasi Kognitif 

No. Alternative Jawaban Jumlah Presentase (%) 

1. Sangat Setuju 24 80,00 

2. Setuju  6 20,00 

3. Tidak Setuju 0 0,00 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0,00 



 

 Total 30 100,00 

  Sumber : Data Olahan, 2022 

Berdasarkan hasil dari atbel 4.10 mengenai karakteristik responden berdasarkan prestasi 

kognitif, jumlah responden terbanyak berjumlah 24 orang dengan alternative jawaban sangat 

setuju dan memiliki persentase 80%, sedangkan untuk jumlah responden paling sedikit adalah 0 

orang dengan alternative jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan persentase 0%. 

Adapun penjelasan dari Tindakan yang dilakukan anak seperti mampu menjelaskan kembali materi 

yang telah diberikan, memberi contoh konkret dari materi, dan mengingat materi tersebut.  

 Jika dilihat dari perolehan alternative jawaban yang diperoleh, anak berkebutuhan khusus 

bisa mengikuti pembelajaran yang dilakukan di rumah pintar Salatiga. Prestasi kognitif di sini 

berbicara tentang bagaimana anak bisa mengingat kembali materi yang telah disampaikan guru. 

Orang tua responden menjelaskan bahwa ada mata pelajaran yang mudah diingat oleh anak dan 

ada pula mata pelajaran yang sulit diingat. Karena itu guru dan orang tua yang mengawasi harus 

bisa memberikan yang terbaik agar anak bisa mengerti pelajaran yang diajarkan tersebut. Dalam 

observasi yang dilakukan oleh peneliti, anak berkebutuhan khusus lebih mudah menjawab 

pertanyaan dengan gambar dan symbol yang diberikan oleh guru, karena dengan menggunakan 

gambar, anak lebih menaruh perhatiannya pada gambar tersebut dan bisa berimajinasi dengan luas. 

Untuk itulah Sebagian besar guru-guru akan menyampaikan materi mereka menggunakan gambar-

gambar yang menarik agar anak berkebutuhan khusus tertarik dengan berlansungnya pembelajaran 

di kelas. Perkembangan kognitif anak berkebutuhan khusus sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan bahasa, sehingga hambatan pada bahasa akan menghambat perkembangan 

inteligensi anak berkebutuhan khusus. 

 

2) Karakteristik Prestasi Afektif 

Tabel 4.11 

Karakteristik Responden Berdasarkan Prestasi Afektif 

No. Alternative Jawaban Jumlah Presentase (%) 



 

1. Sangat Setuju 28 93,333 

2. Setuju  2 6,667 

3. Tidak Setuju 0 0,00 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0,00 

 Total 30 100,00 

  Sumber : Data Olahan, 2022 

Kuisioner yang dibagikan pada 30 responden yang terdiri dari 5 anak remaja dan 25 orang 

dewasa dalam kuisioner prestasi afektif memberikan hasil data dengan jumlah alternative 

terbanyak adalah sangat setuju dengan jumlah 28 orang dna persentasenya 93.33%, sementara 

untuk jawaban paling sedikit adalah tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan jumlah responden 

0 dan otomatis persentasenya juga 0%. Penjelasan dari Tindakan yang dilakukan anak 

berkebutuhan khusus seperti suasana hati anak saat berada dalam kelas, selalu hadir dalam kelas, 

dan bertanya pada guru jika mereka belum mengerti materinya. Begitu pula dengan Tindakan yang 

dilakukan oleh orang tua maupun guru mengenai anak berkebutuhan khusus yang bisa menghargai 

guru saat mengajar dan suasana kelas saat pembelajaran berlangsung. 

Prestasi afektif adalah tindakan atau sikap anak dalam merespon segala sesuatu. Dalam 

pembelajaran di kelas ada aktivitas yang terjadi saat anak merespon pengajaran. Jika sikap anak 

baik maka akan dipastikan prestasi belajar anak tersebut akan baik juga. Realita di lapangan terlihat 

bahwa ada sebagian anak yang merespon pembelajaran dengan baik dan menyukai situasi itu, 

sehingga minat dan bakat mereka tumbuh dengan sendirinya. Peran guru dan orang tua di sini 

membantu perkembangan minat bakat anak agar semuanya itu menjadi hasil yang baik. 

 

3) Karakteristik Prestasi Psikomotorik 

 

 

Tabel 4.12 

Karakteristik Responden Berdasarkan Prestasi Psikomotorik 



 

No. Alternative Jawaban Jumlah Presentase (%) 

1. Sangat Setuju 27 90,00 

2. Setuju  3 10,00 

3. Tidak Setuju 0 0,00 

4. Sangat Tidak Setuju 0 0,00 

 Total 30 100,00 

   Sumber : Data Olahan, 2022 

Berdasarkan tabel di atas, persentase tertinggi dalam pengisian kuisioner pertanyaan mengenai 

prestasi psikomotorik adalah 90% dengan jumlah responden 27 dari keseluruhan jumlah responden 

dan memiliki alternative jawaban sangat setuju, sementara untuk alternative jawaban paling sedikit 

adalah 0 responden dan persentasenya 0% dengan jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

Dalam prestasi psikomotorik ini Tindakan yang dilakukan adalah anak mengangkat tangan saat 

bertanya dan tidak memukul teman saat berada di kelas. 

 Hampir sama seperti dalam tabel prestasi afektif dan kognitif, psikomotorik juga memiliki 

jumlah persentase yang tinggi dalam alternative jawaban sangat setuju. Prestasi psikomotorik di 

sini adalah bagaimana skill atau kemampuan anak berkembang setelah mendapatkan pembelajaran 

yang di dapat di kelas. Ada anak yang memulai diskusi dengan teman sebangkunya saat ada 

pertanyaan dari guru. Perilaku seperti itu akan secara alamiah muncul pada anak saat anak tersebut 

tertarik dengan apa yang sedang diajarkan. Kemudian anak tersebut akan mengembangkan 

kemampuannya agar bisa maksimal. Prestasi belajar psikomotorik ini lebih menunjukkan 

kredebilitas dalam keberhasilan tujuan belajar anak. Apabila proses belajar baik, maka hasil yang 

dicapai atau prestasi belajarnya baik, tetapi bila proses belajarnya buruk dengan sendirinya prestasi 

belajarnya kurang baik. Untuk itu dalam proses belajar belajar terkhususnya untuk anak 

berkebutuhan khusus itu diperlukan perhatian khusus, baik dari siswa, alat, metode, media 

pembelajaran, serta guru professional dan berpengalaman. 

 



 

1.6 Karakteristik Nilai 

Tabel 4.13 

Karakteristik responden berdasarkan nilai anak 

No. Nilai Jumlah Kriteria Presentase (%) 

1. 50 – 64 12 Rendah 40,00 

2. 65 – 80 12 Sedang 40,00 

3. 81 – 100  6 Tinggi 20,00 

 Total 30  100,00 

Sumber : Data Olahan, 2022 

Berdasarkan ketentuan nilai KKM kurikulum 2013 dan kuisioner yang dibagikan kepada 30 

responden, terdapat data terbanyak dengan presentase 40% untuk nilai rata-rata KKM 50 – 64 dan 

65 sampai 80 dengan jumlah 12 anak, sedangkan untuk presentase paling sedikit adalah 20% untuk 

nilai rata-rata KKM 81 sampai 100 dengan jumlah 6 anak. 

Jika dilihat dari data di atas, tidak sedikit anak yang mendapatkan nilai di atas 80, itu adalah 

suatu kebanggaan tersendiri karena mengingat anak tersebut memiliki keterbatasan dan 

kekurangan yang dimiliki mereka bisa berusah sebaik mungkin untuk mendapatkan nilai bagus. 

Untuk anak yang nilainya masih berada di bawah nilai KKM, guru dan juga keluarga terus 

memberikan pemahaman yang mudah dimengerti anak tersebut tanpa adanya emosi yang 

dikeluarkan, sehingga anak akan memiliki keinginan untuk mendapatkan nilai yang bagus. 

 

1.7 Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik dilakukan dalam 4 tahapan yaitu : uji normalitas, 

linearitas, multikolinieritas dan heterokedastisitas. 

1.7.1 Uji Normalitas 

Uji statistic yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas shapiro-Wilk. 

Shapiro-Wilk adalah uji normalitas yang dilakukan untuk mengetahui sebaran data acak suatu 



 

sampel yang relative kecil. Dalam 2 seminar paper yang dilakukan Shapiro-Wilk tahun 1958 dan 

Shapiro-Wilk, Chen 1968 digunakan simulasi data yang tidak lebih dari 50 sampel. Dalam 

pengujian, suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0.05 

(sig. > 0.05). 

Table 4.14 

Test uji Normalitas 

Tests of Normality 

 

dukungan keluarga 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

gaji pokok Kadang .260 2 .    

Selalu .102 24 .200* .944 24 .204 

Sering .243 4 . .901 4 .436 

nilai rata-rata kkm Kadang .260 2 .    

Selalu .125 24 .200* .935 24 .127 

Sering .252 4 . .916 4 .513 

*. Tset distribution is normal 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Pada tabel di atas variabel persamaan mempunyai tingkat probabilitas lebih besar dari 0,05 

dimana variabel angket dukungan keluarga, gaji pokok, dan nilai rata-rata KKM memiliki tingkat 

probabilitas masing – masing 0,204 dan 0,436 : 0,127 dan 0,513. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

data variabel dependen dan independen terdistribusi dengan normal (> nilai α). 

 

1.7.2 Uji Linearitas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui hubungan dari data variabel independen dan 

dependen. Jika terdapat hubungan linier maka digunakan analisis regresi linier. Sedangkan jika 

tidak terdapat hubungan linier antara dua variabel tersebut maka digunakan analisis regresi non-

linier. 

 

 



 

Tabel 4.15 

Table Uji Linearitas 

 

Seperti yang terlihat dalam table di atas, dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas 

dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat nilai signifikan dan nilai F. Berdasarkan nilai 

signifikan (Sig) dari data di atas, diperoleh nilai deviation from linearity sig adalah 0,172 lebih 

besar dari 0,05. Maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan 

antara gaji pokok (X1), dukungan keluarga (X2), dan nilai rata-rata KKM (Y). 

 

1.7.3 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas.Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel bebas. Untuk mengetahui adanya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari 

nilai Variance Inflation Faktor (VIF). 

Table 4.16 

Tabel uji multikolinieritas 

ANOVA Table 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

nilai rata-rata KKM * gaji 

pokok 

Between Groups (Combined) 4254.367 23 184.972 2.114 .179 

Linearity 93.184 1 93.184 1.065 .342 

Deviation from Linearity 4161.183 22 189.145 2.162 .172 

Within Groups 525.000 6 87.500   

Total 4779.367 29    

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 72.494 6.319  11.472 .000   

X1 .002 .002 .164 .866 .394 .978 1.022 

X2 -3.690 4.181 -.168 -.883 .385 .978 1.022 

a. Dependent Variable: Y 



 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa dasar pengambilan keputusan dengan uji 

multikolineritas bias dilakukan dengan melihat dari nilai Varian Inflation Faktor (VIF). Jika dilihat 

dalam table Coefficients pada bagian Collinearity Statistic diketahui nilai tolerance untuk variable 

X1 (status social ekonomi) dan X2 (dukungan keluarga) adalah 0,987, nilainya lebih besar dari 

0,10. Sementara pada bagian VIF untuk variable X1 dan X2 adalah 1.022, lebih kecil dari 10,00 

nilainya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam 

model regresi. 

 

1.7.4 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterosdekastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan yang lain. Beberapa cara untuk mengetahui 

ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi, namun pada penelitian ini 

menggunakan uji Glejser. 

Table 4.17 

Table Uji Heterokedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 9.439 3.029  3.116 .004   

X1 (Status Sosial Ekonomi) .000 .001 .034 .177 .861 .978 1.022 

X2 (Dukungan) .845 2.004 .082 .422 .677 .978 1.022 

a. Dependent Variable: Abs_RES 

 

Berdasarkan table di atas bahwa nilai Sig variable X1 adalah 0,861 dan untuk nilai Sig X2 

adalah 0,667. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,005, maka sesuai dengan dasar 

pengambilan keputusan dalam uji glejser, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas dalam model regresi. 

 

 



 

1.8 Uji Hipotesis Penelitian  

Dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis regresi linear berganda. Analisis regresi 

linear berganda merupakan suatu teknik atau metode yang dilakukan untuk menguji hipotesis 

dengan ada tidaknya hubungan variable antara yang satu dengan yang lainnya yang dinyatakan 

dalam bentuk persamaan regresi (matematika), dengan kata lain regresi linier multiples atau 

berganda untuk mencari adanya pengaruh terhadap satu variable atau lebih variable independent 

terhadap satu variable dependet. Adapun tujuan dalam menggunakan hipotesis ini untuk menjawab 

apakah ada pengaruh atau tidak adanya pengaruh status social ekonomi orang tua dan dukungan 

keluarga terhadap prestasi anak berkebutuhan khusus di Rumah Pintar Salatiga. Landasan 

hipotesis ini akan digunakan dalam menganalisis tujuan dari penelitian ini. Adapun hipotesis yang 

digunakan sebagai berikut : 

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. 

Berikut outputnya : 

Table 4.18 

Tabel Removed 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 X2 (Dukungan), 

X1 (Status 

Sosial 

Ekonomi)b 

. Enter 

a. Dependent Variable: Y (Prestasi) 

b. All requested variables entered. 

 

Berdasarkan penjelasan table di atas adalah mengenai variable penelitian serta metode yang 

digunakan dalam analisis regresi. Variable independent yang digunakan adalah X1 (status social 



 

ekonomi) dan X2 (dukungan), sementara untuk variable dependet yang digunakan adalah Y 

(prestasi). Analisis regresi menggunakan metode enter. Tidak ada variable yang dibuang atau yang 

tidak digunakan sehingga pada kolom variable removed kosong atau tidak ada angkanya. 

 

Table 4.19 

Table Model Summary 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .914a .835 .801 3.451 

a. Predictors: (Constant), Dukungan Keluarga (X2), Status Sosial 

Ekonomi (X1) 

 

 

Berdasarkan table output SPSS Model Summary di atas, diketahui nilai R sebesar 0,914 yang 

menunjukan bahwa hubungan atau korelasi antara prestasi dengan variable status social ekonomi 

orang tua dan dukungan keluarga adalah sangat kuat. Jika dilihat dari arah korelasinya adalah 

positif, artinya semakin tinggi status sosial ekonomi orang tua dan dukungan keluarga, maka 

semakin tinggi pula prestasi anak berkebutuhan khusus tersebut. 

Angka R Square atau koefisien Determinasi table di atas adalah 0,835 (diperoleh dari 

0,914x0,914). Tetapi karena jumlah variable independent lebih dari satu, maka yang digunakan 

adalah adjusted R Square yang memiliki nilai 0,801. 80,1% prestasi anak berkebutuhan khusus 

dipengaruhi oleh besarnya status social ekonomi orang tua dan dukungan keluarga. Pengaruh 

variable independent terhadap variable dependet adalah sebesar 80,1%, sedangkan sisanya (100% 

- 80,1% = 19,9%) dipengaruhi oleh variable lain selain variable status social ekonomi orang tua 

dan dukungan keluarga. 

 

 

 



 

Table 4.20 

Table Anova 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 424.609 2 279.304 19,450 .022b 

Residual 654.758 27 168.695   

Total 679.367 29    

a. Dependent Variable: (Y) 

b. Predictors: (Constant), (X2), (X1) 

 

Berdasarkan hasil SPSS table output Anova di atas, diketahui besarnya F hitung adalah 19,450 

dengan df 2. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka dapat dinyatakan bahwa F Hitung lebih 

besar dari F Tabel (19,450 > 3,18). Adapun dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau 

menolak hipotesis adalah:  

- apabila F hitung > F table maka H1 diterima dan Ho ditolak  

- apabila F hitung < F tabel maka Ho diterima dan H1 ditolak 

Dengan hasil tersebut hipotesis yang menyatakan ada pengaruh antara status social ekonomi dan 

dukungan terhadap prestasi diterima, sedangkan Ho ditolak. Untuk uji F berdasarkan probabilitas 

dengan dasar pengambilan keputusan : 

- Jika probabilitas > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak  

- Jika probabilitas < 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak 

Dilihat dari table besarnya nilai probabilitas atau Sig adalah 0,022 jauh lebih kecil dari 0,05. 

Dengan demikian maka model regresi dapai digunakan untuk memprediksi prestasi, atau dapat 

dinyatakan bahwa variable status social ekonomi orang tua dan dukungan keluarga secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi anak berkebutuhan khusus. Jadi H1 diterima dan Ho 

ditolak. Hasil ini sama dengan kesimpulan dari nilai R di mana variable X1 dan X2 mempengaruhi 

variable Y sebesar 80,1%. Ini menunjukan besaran pengaruh kedua variable ini secara simultan 

atau bersama-sama cukup besar terhadap variable Y. 



 

Dalam menguji hipotesis penelitian terdapat beberapa cara yang digunakan. Alat yang 

digunakan dalam menguji hipotesis adalah analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk 

mengukur kekuatan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, serta untuk 

menunjukkan arah hubungan variabel-variabel tersebut. Analisis ini akan membentuk sebuah 

persamaan yang dijelaskan pada table di bawah ini : 

 

Tabel 4.21 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 72.449 16.329  .472 .831 

X1 (Status Sosial Ekonomi) .192 .215 .190 .866 .395 

X2 (Dukungan) .888 .259 .760 4,576 .022 

a. Dependent Variable: Y (Prestasi) 

 

Berdasarkan table 4.15 di atas menunjukkan koefisien β merupakan bentuk sebuah persamaan 

regresi yang dapat dihasilkan sebagai berikut:  

Y = α + β1X1 + β2X2 

Y = 72,499 + 0,192 + 0,888 

Y = Prestasi 

α = konstanta 

β1X1, β2X2 = Koefesien Regresi 

X1 = Status Sosial Ekonomi 

X2 = Dukungan 

Pada persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa : 

1. Konstanta regresi sebesar 72,499. Artinya jika status social ekonomi (X1) dan dukungan 

(X2) nilainya adalah 0, maka Prestasi (Y) nilainya sebesar 72,499 



 

2. Koefisien regresi variabel status social ekonomi (X1) sebesar 0,192. Artinya bahwa setiap 

kenaikan atau penambahan (+) dari status social ekonomi, maka akan meningkatkan 

prestasi anak berkebutuhan khusus sebesar 0,192. 

3. Koefisien regresi variabel dukungan (X2) sebesar 0.888. Artinya bahwa setiap kenaikan 

dari dukungan, maka akan meningkatkan prestasi anak berkebutuhan khusus sebesar 0,888. 

Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara dukungan keluarga dengan 

prestasi, semakin besar dukungan keluarga maka semakin tinggi prestasi anak.    

4. Berdasarkan probabilitasnya menunjukan bahwa variable dukungan (X2) secara signifikan 

mempengaruhi terhadap prestasi karena 0,022 < 0,05. Untuk variable status social ekonomi 

(X1) tidak secara signifikan mempengaruhi prestasi, di mana besarnya probabilitasnya 

lebih besar dari 0,05 (0,395 > 0,05). Kesimpulannya adalah variable independent yang 

paling mempengaruhi prestasi anak berkebutuhan khusus adalah dukungan keluarga 

daripada status social ekonomi orang tua. 

 

1.9 Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan Dukungan Keluarga Terhadap 

Prestasi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Positivisme Auguste Comte  

 

Mayoritas responden yang diambil dalam penelitian ini adalah orang dewasa di atas usia 18 

hingga 60 tahun atau bisa dikatakanorang tua atau wali dari anak berkebutuhan khusus tersebut. 

Dalam hasil penelitian penyebaran kuisioner tersbeut, jumlah responden perempuan lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah responden laki-laki yaitu 60%:40%. Hal ini disebabkan karenaa 

sebagian besar anggota keluarga laki-laki tersebut bertanggung jawab dalam hal pekerjaan yang 

dilakukan dan perempuan bertanggung jawab dalam pengawasan dan menemani sang anak. 

Responden yang terkumpulkan juga memiliki riwayat pendidikan yang berbeda-beda. Jumlah 

terbanyak adalah responden yang memiliki pendidikan lulusan SMA dengan presentase 30% atau 

dengan total 9 orang dari jumlah keseluruhan responden.  

Pengaruh status social ekonomi dan dukungan keluarga terhadap prestasi anak berkebutuhan 

khusus dianalisis menggunakan 3 tipe pertanyaan yang masing-masingnya memiliki jawaban yang 

bervariari. Untuk tipe pertanyaan dengan variavel status social ekonomi memiliki 7 item 



 

pertanyaan dengan opsion pilihan ganda. Tipe pertanyaan dengan variable dukungan dan prestasi 

yang masing-masing memiliki 18 item dan 20 item pertanyaan menggunakan skala linkert. 

Responden yang menjawab kuisioner bersifat rahasia dan tidak dijawab secara berunding dengan 

responden lainnya. Dalam penelitian ini, variable status social ekonomi menggunakan alat ukur 

gaji pokok, sedangkan variabel dependent prestasi menggunakan alat ukur nilai rata-rata KKM 

(secara keseluruhan valid). Ketiga variabel memiliki tingkat reliabilitas tinggi, hal ini 

mengindikasikan bahwa alat ukur telah sesuai dengan pendekatan realitas empirik di lapangan.  

Jika kita melihat dari sudut pandang keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus, 

seringkali hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi mereka. Tidak hanya pengobatan yang 

dilakukan tetapi juga pembelajaran yang diperlukan agar mereka juga bias belajar seperti anak 

lainnya. Karena seperti yang kita tahu sekolah umum sebagian besar tidak bias menerima anak 

berkebutuhan khusus karena para guru tidak terbiasa dengan hal tersebut dan juga belum terlatih 

untuk mengajar anak yang memiliki keterbatasan fisik dan mental, sehingga anak berkebutuhan 

khusus memerlukan tempat yang bias membuat mereka bertumbuh dan berkembang dengan 

maksimal. Tentu saja jika semua itu tidak mudah bagi mereka. Banyak pertimbangan-

pertimbangan berat yang harus mereka putuskan. Seperti biaya yang tidak sedikit jumlahnya dan 

juga waktu yang penuh untuk selalu menemani dan mengawasi anak berkebutuhan khusus saat 

melakukan berbagai kegiatan. 

Status social ekonomi dan dukungan menjadi 2 point penting yang menjadi perhatian kita saat 

ini. Di mana keduanya dilakukan untuk membantu perkembangan anak berkebutuhan khusus. 

Dukungan-dukungan yang dilakukan tidak semata-mata hanya sebagai kewajiban mereka sebagai 

orang tua dan keluarga, tetapi juga agar anak mereka tidak merasa kesepian dan merasakan kasih 

sayang yang tulus dari orang tua mereka. 

Dari apa yang didapat di lapangan, banyak keluarga responden yang awalnya seperti tidak 

terlalu memperhatikan kesehatan anaknya karena sibuknya dunia pekerjaan mereka, tetapi seiring 

berjalannya waktu dan banyaknya informasi yang mereka dengar akhirnya mereka lebih 

memperhatikan anak mereka dan mengusahakannya dengan baik. Mereka juga ingin anak 

berkebutuhan khusus bisa melakukan hal yang biasa dilakukan oleh anak normal pada umumnya 

seperti bermain dan belajar bersama dan tidak merasa terasingkan. Keluarga berusaha sepenuhnya 

untuk kesembuhan dan kenyamanan anak mereka. 



 

Setelah penghitungan analisis regresi linear berganda di mana terdapat variable yang tidak 

mempengaruhi karena besarnya lebih dari 0,05 yaitu variable X1 (status social ekonomi). Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa variable independent yang paling mempengaruhi variable prestasi anak 

berkebutuhan khusus (Y) adalah dukungan Keluarga (X2) bukan status sosial ekonomi orang 

tua(X1).  Hal ini sejalan dengan hasil penelitian menunjukan bahwa lingkungan di sekitar anak 

berkebutuhan khusus berpengaruh terhadap prestasi anak. Hal ini selaras dengan pernyataan 

bahwa proses prestasi dimulai pada kehidupan dalam kelompok, karena hanya disitu ada 

kepeduliaan dan perhatian yang mempunyai makna dalam kehidupan anak, yang dimaksudkan 

kehidupan kelompok secara umum yaitu keluarga dan lingkungan social anak (Setia Sinulingga, 

2018). 

 

1.9.1 Status Sosial Ekonomi Orangtua dan Positivisme Auguste Comte  

Pada status sosial ekonomi orangtua, hasil dari uji F (Simultan) yaitu pengujian secara serentak 

atau bersama- sama antara pengaruh variabel status social ekonomi keluarga terhadap prestasi 

belajar. Pada pengujian ini ditunjukkan dengan besarnya nilai probabilitas > 0,05 yaitu sebesar 

0,395. Dilihat dari nilai Signifikansi pada data hasil uji SPSS menunjukkan bahwa nilai 

Signifikansi 0,395 > 0,05. Ini menunjukan bahwa pemenuhan kriteria linieritas bahwa Sig 0,05 

telah habis. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Ho diterima dan H1 ditolak. Dengan ini 

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari variabel status sosial ekonomi orang tua (X1) 

secara simultan atau bersama-sama tehadap prestasi anak berkebutuhan khusus (Y). Maka dengan 

melihat nilai signifikansi tersebut sudah tidak perlu dilakukan pengujian lanjutan, karena taraf Sig 

Jauh dari 0,05.  

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa bagaimana cara orang tua 

mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarganya. 

Dalam teori positivisme diatas menyatakan bahwa factor sosial ekonomi orang tua berpengaruh 

terhadap kelangsungan belajar dan prestasi anak berkebutuhan khusus. Dalam positivisme 

menolak keberadaan segala kekuatan atau subyek di belakang fakta, menolak segala penggunaan 

metode diluar yang digunakan untuk menelaah fakta. Secara fakta realitas sosial, walaupun 

keluarga memiliki waktu dan perhatian untuk anak, dukungan ekonomi juga perlu (Nugroho, 



 

2016). Faktanya manusia dalam mengembangkan dan bertahan hidup memerlukan kebutuhan-

kebutuhan. Adapun kebutuhan secara finasial dan materi hanya dapat di penuhi dengan adanya 

sikap objektif dari orang tua yakni terlihat dalam kegigihan orangtua untuk bekerja dan 

menghasilkan uang dalam memenuhi kebutuhan anak. Sosial ekonomi merupakan keberadaan 

yang nyata dalam kehidupan orang tua untuk mendukung anak.  

Dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa siswa kelas 5 SD yang Bernama Onel tetap 

mendapatkan nilai diatas KKM yakni 80 walaupun status sosial ekonomi orang tua adalah 

menegah kebawah. Siswa tetap dapat berprestasi dengan baik, bimbingan dan pola hidup yang 

diajarkan oleh orang tua tidak memanjakan anaknya dengan memenuhi segala kebutuhan yang 

kurang penting, namun dengan berbagai perhatian, kerja keras serta kasih saying orang tua dan 

keluarganya terhadap anak berkebutuhan khusus. Sehingga dapat memberi motivasi terbaik bagi 

anak berkebutuhan khusus. Orang tua akan memberikan apapun agar anaknya terus belajar dan 

mengenyam pendidikan, karena mereka tahu bagaimana rasanya pahit manisnya kehidupan baik 

dahulu ataupun sekarang.  Keluarga dengan status sosial ekonomi rendah tidak hanya kekurangan 

dukungan finansial, sosial, dan pendidikan dari saudara mereka, rekan-rekan atau masyarakat 

keseluruhan, mereka juga dapat kehilangan dukungan di sekitar mereka pada waktu yang sangat 

penting dalam hidup mereka. Ini adalah faktor yang sangat penting yang mempromosikan dan 

mendukung perkembangan anak terkhususnya bagi anak berkebutuhan khusus.  

Namun status sosial ekonomi dengan prestasi anak berkebutuhan khusus tidak memberikan 

pengaruh secara signifikan akan tetapi tetap berpengaruh dalam memeberikan dukungan terhadap 

prestasi anak. Nilai yang diperoleh dari hasil ujian adalah nilai murni, anak mendapatkan nilai 

ujian diatas KKM yang ditentukan. Anak berkebutuhan khusus dapat bergaul dengan teman 

sebayanya tanpa adanya strastifikasi sosial dan membeda-bedaan. Bahkan mereka akan saling 

menghargai kekurangan dan kelebihan baik secara materi ataupun hal lainnya.  Pengaruh status 

sosial ekonomi ini tidak sinigfikan mempengaruhi prestasi anak dimana hal ini lebih konkrit secara 

pengalaman dialami oleh orangtua sang anak, yang berjuang dan berusaha memenuhhi kebutuhan. 

Oleh karena itu, positivisme menempatkan pengalaman pada ruang yang dulunya menjadi wilayah 

refleksi asal usul, menjadi pengetahuan manusia tentang kenyataan (Budi Hardiman, 2003 : 54). 

Hal ini dapat mendorong orang tua untuk secara pengalaman yang merawat anak untuk menghasil 

kan materi baik melalui pekerjaan ataupun menggunakan pendidikan yang ada. Positivism 



 

memiliki paham daam arah positif dimana dengan kemajuan dan dengan semangat optimisme, 

orang akan didorong untuk bertindak aktif dan kreatif, dalam artian tidak hanya terbatas 

menghimpun fakta, tetapi juga meramalkan masa depannya (Nugroho, 2016). Pengalaman-

pengalaman empiris yang telah dilalui orang tua mendorong orang tua untuk aktif dan kreatif untuk 

memenuhi kebutuhan sang anak, baik secara materi dan sosial. Dengan status sosial ekonomi yang 

baik akan mendukung kehidupan anak secara layak dan baik, misalnya dalam kebuuthan terapi, 

pengobatan, Pendidikan anak, layanan media pembelajaran dan sebagaianya, dimaan pada 

faktanya hal ini membutuhkan biaya. Jadi hasil penelitian yang menujukkan pengaruh status sosial 

ekonomi terhadap prestasi anak berkebutuhan khusus tidak terlalu siginifikan. Karena pada 

dasarnya realitas akan status sosial ekonomi dialami oleh pengalaman orang tua dalam 

menghasilkan uang dan mengusahakan pekerjaan dengan segala daya orang tua.  

Positivisme Positivisme adalah aliran yang bersumber pada sesuatu yang nyata berupa fakta 

yang dapat dibuktikan oleh indera dan logika-logika yang positif, dan bersifat objektif (Supena, 

2019). Secara keseluruhan kebutuhan anak berbutuhan khusus sangat memerlukan tindakan-

tindakan dan sikap kasih sayang orangtua yang secara konkrit dan nyata. Sikap dan tindakan ini 

berupa objektif yang dapat diamati anak. Di sisi lain status sosial ekonomi tidak berpengaruh 

siginikan, namun ini dapat secara objektif dialami oleh orang tua dengan segala usaha untuk 

mengupayakan hal baik untuk anak dalam memenuhi materi dan biaya. Secara fakta dan secara 

pasti dibuktikan juga dengan proses penelitian yang dilakukan yang dapat diukur dalam tingkat 

statistik regresi. Dimana hasil output yang positif dan pasti melalui pengukuran analisis penelitian 

hingga pengambilan hipotesis penelitian secara objektif.  

 

1.9.2 Dukungan Keluarga dan Positivisme Auguste Comte  

Pada dasarnya Augute Comte menguraikan bahwa tahap dari perkembangan pemikiran 

manusia adalah berpijak pada ilmu pengetahuan yang mereka pelajari, menemukan ilmu-ilmu 

yang bersifat mendasar dan siftanya yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, 

“positif” sama dengan “faktual”, atau hal yang berdasarkan fakta-fakta (Astini & Arsadi, 2021). 

Dalam perkembangan prestasi anak berkebutuhan khusus dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa yang mempengaruhi prestasi anak berkebutuhan khusus adalah dukungan keluarga 



 

daripada status social ekonomi orang tua. Sejalan dengan teori positivisme Aguste comte, tentunya 

dukungan keluarga merupakan sesuatu yang dapat dirasakan secara nyata oleh anak, dimana segala 

bentuk perhatian tentunya dilakukan dengan Tindakan dan sikap yang berwujud dalam kehidupan 

sehari-hari anak. Misalnya pada proses indikator instrumental yakni keluarga menujukkan 

instrument yang dilakukan oleh orang tua kepada anak adalah menyediakan waktu untuk 

menemani anak bermain, menemani anak dalam pengobatan, dan membiayai segala kebutuhan 

yang diperlukan anak. Hal ini lebih bersifat nyata dalam mendukung prsetasi anak berkebutuhan 

khusus.  

Dalam hal ini, positivisme menegaskan bahwa pengetahuan hendaknya tidak melampaui dari 

fakta-fakta yang ada. Dasar atas keyakinan yang berakar pada paham ontology kemudian 

menyatakan realitas ada (exist) lalu masuk ke dalam kenyataan (Astini & Arsadi; 2021). Paham 

ini dapat berupa bentuk-bentuk dukungan keluarga yang ada dan nyata dalam kehidupan anak. 

Keluarga memberikan bentuk dukungan tersebut dengan cara mereka sendiri, karena mereka 

sendirilah yang tau akan kebutuhan dan keperluan anaknya. Bentuk yang dapat diamati oleh anak 

disini yakni menerima dukungan yang nyata seperti kepedulian dan kasih saying orang tua lewat 

Tindakan memeluk anak, memberi semangat secara verbal atau non-verbal, mendengarkan cerita 

anak, bertanya akan keadan anak. Semua hal ini dapat di amati oleh anak secara nyata dan dekat 

dalam kehidupan sehari-hari anak.  

Adapun hasil hipoetsis yang diterima melalui pengukuran uji F dan T yaitu diterimanya 

hipotesis yang menyatakan kondisi status sosial ekonomi orang tua dan dukungan keluarga 

berpengaruh terhadap prestasi anak berkebutuhan khusus di Rumah Pintar Salatiga.  Hal ini 

berdasarkan pengukuran besarnya nilai probabilitas atau Sig adalah 0,022 jauh lebih kecil dari 

0,05. Dengan demikian maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi prestasi, atau 

dapat dinyatakan bahwa variable status social ekonomi dan dukungan secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap prestasi. 

Dukungan sosial pertama kali didapatkan anak di lingkungan keluarga. Keluarga harus 

menerima dengan ikhlas keberadaan anak, ditandai dengan sikap positif, adanya pengakuan atau 

penghargaan terhadap nilai-nilai individual tetapi menyertakan pengakuan terhadap tingkah 

lakunya. Dukungan sosial keluarga sangat mempengaruhi perkembangan anak berkebutuhan 

khusus dikemudian hari. Dukungan sosial yang kurang terhadap anak akan berdampak negatif 



 

terhadap perilaku (hiperaktif atau defisit). Dukungan sosial antara lain: dukungan emosional, 

dukungan penghargaan, dukungan instrumental dan dukungan informatif (Chaplin, 2000). 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa keluarga telah memberikan dukungannya dengan penuh 

secara maksimal terhadap anak berkebutuhan khusus sesuai dengan pemahamannya masing-

masing. Hasil penelitian ini didapatkan sebagian besar responden yaitu 24 orang memberikan 

dukungan emosional dengan alternative jawaban selalu, 27 orang memberikan dukungan 

informatif dengan alternative jawaban selalu, 23 orang memberikan dukungan penghargaan 

dengan alternative jawaban selalu, 22 orang memberikan dukungan instrumental dengan 

alternative jawaban selalu. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua telah memberikan dukungan 

secara maksimal sesuai dengan pemahaman masing- masing. Dukungan yang diberikan orang tua 

yaitu dukungan instrumental berupa pemenuhan kebutuhan fisiologis secara penuh kepada anak, 

dukungan informasional berupa pemberian meliputi pencarian informasi mengenai permasalahan 

anak, dan kemudian dukungan emosional berupa peningkatan rasa percaya diri anak ketika 

melakuka interaksi sosial. Peran dan dukungan orang tua pada anak berkebutuhan khusus adalah 

memberikan dasar pendidikan beragama, menciptakan suasana yang hangat serta memberikan 

norma baik dan buruk. 
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