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BAB I 

PENDAHULUAN

 

A. Latar Belakang Masalah  

Anak berkebutuhan khusus berbeda dari anak normal dalam banyak hal, 

meskipun mereka tidak selalu memiliki masalah mental, fisik, atau emosional. 

Anak berkebutuhan khusus sering disebut sebagai anak "luar biasa" atau 

"cacat". Anak berkebutuhan khusus (special need children) hanyalah anak 

yang terlambat atau bermasalah (terbelakang) dan tidak pernah berprestasi di 

sekolah.
1
 

 Mega Iswari mendefinisikan anak berkebutuhan khusus sebagai anak 

yang memiliki kelebihan atau kelebihan dibandingkan anak lain (berbakat, dan 

telend), serta anak yang memiliki kekurangan. Anak berkebutuhan khusus 

menurut Kosasi dan Sitrah juga dapat didefinisikan sebagai anak yang 

memiliki berbagai masalah fisik, mental, intelektual, atau emosional yang 

memerlukan pembelajaran khusus.
2
 

Anak berkebutuhan khusus disebutkan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2010 pasal 129 ayat 3 tentang klasifikasi anak berkebutuhan 

khusus, yaitu  tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, 

tunalaras, anak autis, orang dengan gangguan motorik, orang penyalahgunaan 
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opioid, orang yang menggnakan obat-obatan terlarang, orang yang 

menggunakan zat adiktif dan orang yang memiliki masalah tambahan.
3
 

Anak berkebutuhan khusus perlunya layanan pendidikan yang berbeda 

dengan yang diberikan kepada anak pada umumnya. Akibatnya, anak-anak 

memerlukan program pendidikan yang disesuaikan dengan pembelajaran 

khusus dan tantangan perkembangan masing-masing anak.
 4 

Tujuan pendidikan adalah sumber daya manusia Indonesia harus lebih 

berkualitas. Pendidikan dapat diterima melalui lembaga pendidikan resmi, 

informal, atau nonformal. Lembaga pendidikan formal adalah sekolah, 

misalnya. Peran sekolah tidak hanya untuk mengajarkan pengetahuan, tetapi 

juga untuk memberikan keterampilan dengan harapan bahwa individu 

selanjutnya akan berharga di masyarakat.
5
  

Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dianggap perlu karena 

bertujuan untuk menciptakan rasa kemandirian dan tanggung jawab atas 

dirinya. Hal ini akan berdampak pada kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar hidup, sehingga kesejahteraan sosial bagi anak akan lebih 

mudah didapatkan.
 6 

Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang 

sistem  Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap warga negara berhak 
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atas pendidikan yang bermutu, dan setiap orang yng memiliki kelainan fisik, 

emosional, mental, intlektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan 

khusus.
7
 Berdasarkan perundang-undangan tersebut dapat diketahui bahwa 

negara menjamin fasilitas layann pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. 

Layanan pendidikan yang diberikan pemerintah bagi anak 

berkebutuhan khusus tidak hanya sekolah luar biasa (SLB) yang seluruh siswa 

didalamnya adalah anak berkebutuhan khusus, tetapi juga ada sekolah 

penyelenggara inklusif. Pendidikan inklusif adalah jenis pendidikan yang 

memungkinkan anak berkebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus untuk 

belajar dengan siswa lain di kelas yang sama.
8
 Program ini memberikan 

manfaat bagi masyarakat umum maupun anak tersebut. Masyarakat bisa 

menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus. Selain itu, juga 

memungkingkan anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dan 

diperlakukan selayaknya anak biasa.
 9 

Pendidik dengan keterampilan unik dalam proses pembelajaran dan 

dalam perkembangan anak berkebutuhan khusus pada umumnya harus 

mendukung proses pembelajaran di sekolah yang menyelenggarakan 

pendidikan inklusi. Guru asisten khusus adalah salah satu staf unik yang 

dibutuhkan.
10

 Wahyudi dan Ratna Kristiawati menyebutkan Para siswa 
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berkebutuhan khusus tersebut akan dibimbing oleh seorang Guru Pendmping 

Khusus (GPK) yang akan disediakan oleh pihak sekolah.
11 

Guru pendamping 

luar biasa adalah guru yang bekerja sebagai asisten guru kelas dan guru mata 

pelajaran untuk membantu anak berkebutuhan khusus mencapai potensinya 

secara maksimal.
12

 Syamsudin juga menyebutkan guru pembimbing khusus 

dalam konteks Indonesia berperan sebagai behaviored changes yang berarti 

guru atau pendidik harus menunjukkan perilaku terhormat dan menjadi 

panutan bagi siswanya untuk mempengaruhi perilaku siswa.
13

  

Salah satu fungsi guru pendamping, menurut Sukmadinata, adalah 

sebagai pembimbing. Kesabaran, perhatian, kasih sayang, keramahan, dan 

toleransi terhadap anak adalah semua kualitas yang harus dimiliki oleh 

instruktur pendampingan khusus.
14

 Dalam menjalankan tugasnya sebagai 

pendamping, guru pendamping memegang peranan yang sangat penting. 

Kesulitan yang dialami oleh guru pendamping sangat banyak dan serius. Guru 

pendamping akan menghadapi tantangan dan akan diminta untuk lebih 

berusaha dan sabar dalam membantu anak-anak berkebutuhan khusus.
15

 

Ketika seorang guru mampu bersabar dengan kebenaran, pahala nya 

sangat besar. Guru mampu memberikan pengetahuan kepada siswa sekaligus 
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juga sabar dalam menawarkan pemahaman dan menanggapi berbagai sikap 

yang tidak diharapkan dari siswa. Allah SWT mengagumi dan memberkati 

orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bersabar. Maka sebaik-baik 

nya kehidupan yang bahagia ialah berkat sebuah kesabaran.
16

 

Kesabaran tidak hanya dituntut dari para guru, seorang guru yang telah 

mampu menanamkan dalam dirinya rasa dasar kesabaran akan lebih mudah 

menerapkan sikap sabar ini ketika terlibat dengan dan mengajar murid-

muridnya. Salah satu pelajaran yang diajarkan dalam Islam adalah nilai 

kesabaran. Kesabaran tidak hanya teoritis, dan tidak dapat dipahami hanya 

melalui penjelasan teoritis, aktualisasi kesabaran adalah teknik pengajaran 

kesabaran yang sebenarnya. 

Menurut Ibn Qayyim, kesabaran adalah kemampuan untuk 

menghindari, menahan diri, dan menahan lidah dari menggerutu. Ibn Qayyim 

juga mengusulkan tiga kata sifat untuk menggambarkan kepribadian pasien, 

yang menunjukkan klasifikasinya. Untuk memulainya, al-tashabbur adalah  

sabar yang tidak menunjukkan keputusan dalam menghadapi kesulitan. 

Kedua, al-kepribadian, al-shabr ialah, perilaku yang tidak terpengaruh dengan 

adanya bencana dan kesulitan, meskipun kegembiraannya, bencana dan 

kesulitan dapat dengan mudah diatasi. Karakter ketiga adalah al-ishtibar, yang 

menikmati musibah dengan sikap gembira.
17

 

                                                             
16

 Nuke Lutfiah Nurul Hikmah, “Penerapan Sifat Sabar Guru terhadap Anak Autis di 

Pondok Pesantren Al-Achsaniyyah Kudus” (Skripsi, Program Studi Tasawuf Psikoterapi Fakultas 

Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2020), 2. 

 
17

 Abdul Mujib, Teori Kepribadian Perspektif Psikologi Islam (Jakarta: PT. RajaGrafindo 

persada, 2017), 304. 



 
6 

 

 

 

Berdasarkan tafsir berbagai ahli, Nuke Lutfiah menyimpulkan bahwa 

kesabaran adalah tingkah laku yang dmiliki oleh hamba Allah yag beriman 

dan bertkwa. Setelah menurunkan kesulitan kepada umat-Nya, Allah SWT 

selalu memberikan sesuatu yang indah, belum lagi hal-hal indah yang telah 

dilakukan manusia dengan kesabaran. Orang yang melatih kesabaran dalam 

kehidupan sehari-hari menuai banyak manfaat.
18

 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an surah al-Baqaraah ayat 

153: 

َتع ين وا آَمن وا الَّذ ينَُ أَي َُّها يَُ لصَّبحُ  اسح َُ  َوالصَّاَلةُ  ِب   الصَّاب ر ينَُ َمعَُ اّللََُّ إ نَُّ 
 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan 

shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang 

yang sabar.” (QS. Al-Baqarah: 153) 

 

 Sesuai dengan ayat di atas, kesabaran dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah (problem solving).
19

 Selain itu, juga memberikan 

pengajaran moral yaitu Setiap orang yang beriman kepada Allah akan diberikan 

ujian yang sangat mudah karena hadiah untuk lulus ujian itu tidak seberapa. 

Balasan Allah itu berupa banyak nikmat, seperti limpahan ampunan, pujian, 

rejeki, mengganti nikmat yang lebih baik dari yang hilang atau sebelumnya, 

menerima petunjuk untuk mengatasi rintangan, kesedihan, dan menuju 

kebahagiaan di dunia dan selanjutnya. Balasan yang Allah telah 
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menganugerahkan berbagai berkat kepada kita, termasuk pengampunan dan pujian 

yang berlimpah, rejeki, mengganti nikmat yang lebih baik dari yang hilang atau 

sebelumnya, mendapat petunjuk untuk mengatasi kesulitan, kesedihan, menuju 

kebahagiaan dunia dan akhirat.
 20 

 Kesabaran diperlukan tidak hanya untuk sesuatu yang tidak disukai, 

seperti kematian, penyakit, kelaparan, dan sebagainya, tetapi juga untuk hal-hal 

yang disukai nafsu. Akibatnya, kesabaran dapat ditafsirkan sebagai menolak 

kebutuhan untuk mengikuti hawa nafsu.
 21

  

 Hasil wawancara singkat yang telah dilakukan peneliti kepada guru 

pendamping anak berkebutuhan khusus di SDN Standar Nasional Pasar Lama 3 

Banjarmasin. Berikut penjelasan dari subjek KI:  

Menurut saya arti sabar bagi GPK yaitu mendarah daging, sudah 

menjadi suatu keharusan dan kebiasaan yang diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Membimbing dan mendidik ABK dengan sepenuh 

hati. Yang membuat saya membimbing anak berkebutuhan khusus adalah 

pertama yang saya lakukan adalah merubah mindset saya sendiri bahwa 

anak berkebutuhan khusus itu setara dengan anak normal lainnya, 

dengan begitu saya memperlakukan mereka pun sama dengan anak 

normal lainnya. Baik dari segi kemampuan nya menghandle diri sendiri 

dalam hal sosialnya walaupun masih perlu perlu arahan, dan segi 

pendidikan nya menyesuaikan kemampuan anak. Faktor yang membuat 

saya sabar yaitu basicly dari saya nya sendiri yang memang suka sama 

anak-anak menganggap mereka seperti anak sendiri. Dan saya yakin 

anak berkebutuhan khusus berpotensi memiliki kehidupan yang lebih 

baik hanya saja mungkin perlu waktu dan kerja keras yang lebih.
22

   

Penuturan subjek KI diatas, dapat penulis simpulkan bahwa KI merasa 

sabar karena beliau menganggap anak berkebutuhan khusus setara dengan anak 
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normal lainnya. Adapun faktor membuat beliau sabar karena KI menyukai anak-

anak dan meyakini bahwa anak berkebutuhan khusus juga berpotensi memiliki 

kehidupan yang lebih baik. Selain KI, penulis juga melakukan wawancara kepada 

subjek NV sebagai berikut: 

Menurut saya arti sabar sebagai seorang Guru Pendamping Khusus 

itu bisa mengontrol emosi disaat anak berkebutuhan khusus 

mengalami tantrum emosi mood nya yang tidak baik. Bagaimana cara 

kita membujuk dan tidak memarahi anak berkebutuhan khusus disaat 

mereka lambat menulis atau mengerjakan tugas. Sedangkan yang 

membuat saya sabar adalah keinginanmauan anak berkebutuhan 

khusus untuk belajar dan juga disaat melihat tingkah laku anak 

berkebutuhan khususyang bisa membuat tertawa. Contoh nya random 

bisa dari pertanyaan yang diajukan menari atau menyanyi dengan 

sendirian. Serta mereka lebih sayang dan perhatian dengan guru 

pendamping khusus daripada anak normal lainnya.
23

  

Dari penuturan subjek dapat disimpulkan bahwa ibu NV tersebut merasa 

sabar ketika anak tantrum emosi moodnya tidak baik, dan keinginmauan beliau 

terhadap anak berkebutuhan khusus untuk belajar dan juga melihat tingkah laku 

anak berkebutuhan khusus dapat membuat tertawa. 

Menurut Nuke Lutfiah dalam skripsi nya mengatakan bahwa alasan 

dibalik kesabaran seorang guru adalah karena rasa kepedulian, keingintahuan 

terhadap anak berkebutuhan khusus, dan lebih memahami serta tetap tersenyum.
24

  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan dilapangan dan diperkuat dengan 

penelitian terduhulu, sehingga membuat peneliti ingin mengetahui tingkat 

kesabaran guru pendamping dengan mengangkat judul penelitian “TINGKAT 

KESABARAN GURU PENDAMPING ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI 
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 Nuke Lutfiah Nurul Hikmah, “Penerapan Sifat Sabar Guru terhadap Anak Autis di 
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SDN STANDAR NASIONAL PASAR LAMA 3 BANJARMASIN” SDN Pasar lama 

3 Banjarmasin merupakan sekolah inklusi yang menerima semua anak termasuk 

anak berkebutuhan khusus. Di SD tersebut masing-masing mmpunyai 

pendamping baik itu laki-laki maupun perempuan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat 

kesabaran guru pendamping anak berkebutuhan khusus di SDN Standar 

Nasional Pasar Lama 3 Banjarmasin ? 

 

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesabaran guru 

pendamping anak berkebutuhan khusus di SDN Standar Nasional Pasar 

Lama 3 Banjarmasin berdasarkan rumusan masalah di atas.  

2. Signifikansi Penelitian 

a. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memperkya keilmuwan 

psikologi islam dan dapat menjadi bahan informasi untuk bidang 

pendidikan mengenai kesabaran guru pendamping anak berkebutuhan 

khusus. 
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b. Secara praktis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahn kajian untuk 

mahasiswa maupun pihak lain  yang ingin melakukan pnelitian lebih 

dalam tentang objek yang relevan dengan penelitian ini, serta dapat 

menambah pemahaman mengenai kesabaran guru pendamping anak 

berkebutuhan khusus. 

 

D. Definisi Istilah 

1. Tingkat Kesabaran 

Sabar menurut kamus ilmu Islam adalah kemampuan seseorang 

untuk bersabar dan menerima cobaan dan kesulitan dalam rangka mencari 

keridhaan Allah dan mampu berhenti melakukan sesuatu yang 

bertentangan dengan hukum Islam, walau disaat keadaan baik maupun 

keadaan susah.
25

  

Ibnu Qayyim menggambarkan kesabaran sebagai kemampuan 

untuk  mengendalikan perasaan gelisah dan marah, menjaga lidah dari 

mengeluh, dan menjaga anggota badan agar tidak melukai diri atau orang 

lain.
26

 Subandi mengemukakan lima aspek konsep sabar yaitu 

pengendalian diri, ketabahan, keggihan, menerima kenyatan pahit dengan 

ikhlas dan bersyukur dan sikap tenang.
 27
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Kesabaran yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kesabaran 

subjek sebagai guru pendamping  anak berkebutuhan khusus. Adapun 

fokus penelitian ini terdapat pada  tingkat kesabaran guru pendamping 

khusus dalm membimbing proses belajar anak berkebutuhan khusus 

dikelas dengan berbagai macam perilaku atau karakteristik yang dimiliki 

anak berkebutuhan khusus.  

2. Guru Pendamping  

Guru pendamping anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan 

inklusi Tenaga profesional yang  memberikan bantuan belajar yang sesuai 

bagi siswa berkebutuhan khusus sehingga mereka dapat bertransisi ke 

teman sebayannya di kelas normal.
28 

Guru pendamping di SDN Standar Nasional Pasar Lama 3 

Banjarmasin bekerja untuk mendampingi dan mengarahkan anak 

berkebutuhan khusus dalam pross belajar bertujuan agar anak dapat 

menangkap dan memahami pelajaran, tidak hanya tentang materi 

pembelajaran, namun juga mengenai kemandirian dan interaksi sosial anak 

selama berada di kelas. 

3. Anak Berkebutuhan Khusus 

Kosasi dan Sitrah mengemukakan tentang anak berkebutuhan 

khusus memiliki masalah fisik, mental, intelektual, dan emosional yang 
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memerlukan instruksi khusus.
29

 Anak berkebutuhan khusus memiliki 

keterbatasan atau kekhususan dalam perkembangan dibandingkan dengan 

anak-anak lain pada usia yang sama.
30

 

Anak berkebutuhan khusus di SDN Standar Nasional Pasar lama 

ialah anak yang memiliki gangguan baik fisik, psikis, kecerdasan dan 

emosi seperti tunadaksa, tunagrahita, speech delay, retardasi mental dan 

autis. Proses belajar anak berkebutuhan khusus di tempat ini masing-

masing memiliki dan dibimbing oleh guru pendamping. 

 

E. Penelitian Terdahulu  

Adapun beberapa kajian yang dapat dijadikan rujukan dan 

perbandingan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Subandi dengan judul Sabar: Sebuah 

Konsep Psikologi. Adapun jenis penelitiannya ialah studi literatur 

kualitatif. Temuan mengungkapkan bahwa ide kesabaran dibagi menjadi 

lima kategori. Yang pertama adalah pengendalian diri, yang mencakup 

hal-hal seperti menekan emosi dan keinginan, berpikir mendalam, 

memafkan kesalahan, dan menoleransi penundaan. Kedua, ketabahan 

didefinisikan sebagai kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi 

kesulitan tanpa merengek. Ketiga, ketekunan berarti kegigihan dalam 
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mengejar tujuan dan mencari solusi untuk masalah. Keempat, rangkul 

kenyataan pahit dengan rasa syukur dan ikhlas. Kelima, sikap tenang tidak 

tergesa-gesa. 

Adapun persamaan penelitian tersebut ialah meneliti tentang sabar, 

sedangkan Perbedaan penelitian sebelumnya yaitu meneliti sabar dalam 

konsep Psikologi dengan metode literatur empiris. Sedangkan penulis 

melakukan penelitian pada tingkat kesabaran guru pendamping dengan 

metode kuantitatif deskriptif survei. 

2. Penelitian yang ditulis oleh Amin Mustofa berjudul Sikap Guru Kelas 

kepada Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Inklusif Wilayah 

Kabupaten Magelang 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian 

ini adalah guru kelas yang ada di sekolah dasar inklusif wilayah 

Kabupaten Magelang. Objek penelitian ini berupa sikap guru kelas 

terhadap anak berkebutuhan khusus. Penelitian bertempat di sekolah dasar 

inklusif wilayah Kabupaten Magelang. Pengumpulan data dilakukan 

dengan mengunakan skala sikap. Skala sikap yang digunakan telah di uji 

validitasnya isi melalui expert judgemen dan penghitungan statistik 

dengan rumus Pearson Correlation. Uji reliabiltas instrumen menggunakan 

rumus Alpha Cronbach. Metode mengnalisis data yang dgunakan adalah 

statistik deskrptif. 

Persamaan dalam penelitian tersebut ialah guru kelas atau guru 

pendamping pada anak berkebutuhan khusus sedangkan perbedaannya 
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Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif Deskriptif Survei, 

subjek penelitian ialah guru pendamping anak berkebutuhan khusus dan 

objek penelitian adalah tingkat kesabaran guru pendamping anak 

berkebutuhan khusus.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Khairun Nisa dengan judul Makna Sabar 

Pada Guru Pendamping Anak Autis SDN Gadang 2 Banjarmasin dalam 

Skripsi Jurusan Psikologi Islam UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2018. 

Adapun jenis penelitiannya ialah studi kasus dan pendekatan kualitatif 

dengan subjek guru pendamping khusus sebanyak 3 orang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa makna sabar menurut 3 orang subjek yaitu 

menerima kondisi anak, memberikan kasih sayang dan membuat anak 

merasa nyaman didampingi oleh subjek, menahan marah dan tetap 

bersuara dengan nada rendah saat menegur perilaku anak yang memukul, 

berteriak dan lari keliling lapangan. Mereka juga memaknai sabar dengan 

percaya hanya Allah memberikan yang terbaik, dan selalu berusaha 

mengubah perilaku anak menjadi lebih baik, peka dan dapat memberikan 

respon jika diberikan stimulus, menyerahkan hasil yang telah diusahakan 

kepada Allah. Selain itu, proses mencapai rasa sabar dalam membimbing 

anak autis, terdapat perbedaan antara subjek satu dan lainnya. Perbedaan 

tersebut dikarenakan latar belakang pendidikan para subjek yang berbeda. 

Salah satu subjek dengan lulusan sarjana Pendidikan Luar biasa lebih 

mudah memahami dan menerima perilaku anak autis. Sedangkan bagi dua 

subjek lainnya, tidak pernah mendapat pengetahuan mengenai anak 
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berkebutuhan khusus, sehingga membuat proses pencapaian rasa sabarnya 

lebih sulit, termasuk dalam hal memahami anak yang dibimbing.
31

 

Persamaan penelitian tersebut ialah pada sabar sedangkan Perbedaan 

peneliti sebelumnya yaitu meneliti makna sabar pada guru pendamping 

anak autis di SDN gadang 2 dengan metode kualitatif, 3 orang subjek, dan 

4 subjek yang menerima keadaan anak, sedangkan satu guru pendamping 

khusus yang lainnya lulusan PLB, sedangkan dua subjek lainnya tidak 

pernah mengetahui anak berkebutuhan khusus, sehingga pencapaian rasa 

sabar itu lebih sulit. Sedangkan persamaan dalam penelitian tersebut 

penulis meneliti tingkat kesabaran guru pendamping khusus di SDN-SN 

Pasar Lama 3. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mirna Aryani dengan judul Gambaran 

sabar pada guru yang mengajar anak retardasi mental di yayasan 

pembinaan anak cacat (Ypac) Palembang tahun 2017. Kesabaran 

merupakan kunci yang paling utama yang harus dimiliki guru dalam 

mendidik anak retardasi mental. Hal ini dikarenakan anak retardasi mental 

memiliki gangguan perkembangan kognitif, sosial, tingkah laku, dan 

bahasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ini terdiri 4 orang. Hasil 

penelitian ini bahwa gambaran sabar hanya terbatas pada keyakinan 

terhadap pemahaman arti kesabaran secara positif.  
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Persamaan dalam penelitian ini ialah sama dengan meneliti kesabaran dan 

anak berkebutuhan khusus, perbedaan nya penelitian ini hanya  meneliti 

anak retasdasi mental, dengan subjek 4 orang dan penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif.  

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penataan pada penulisan yang digunakan oleh peneliti sebagai 

berikut: 

1. BAB I pendahuluan,  terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian 

terdahulu, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II landasan teori, terdiri atas kumpulan teori-teori tentang objek 

penelitian. 

3. BAB III metode penelitian, terdiri dari pemaparan mengenai jenis 

penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penlitian, data dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analis 

data. 

4. BAB IV paparan dan pembahasan data penelitian, berisikan 

pembahasan  tentang laporan hasil penelitian dan keterbatasan 

penelitian. 

5. BAB V penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran-saran. 

 

 


