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ABSTRACT 
Objective: Children with learning disability are those who have difficulties in learning which 
includes understand using spoken or written language. The difficulty is seen in terms of 
listening, thinking, reading, writing, and spelling. Learning disabilities can also include 
difficulty solving math problems. Children with learning disabilities are at high risk for 
having poor social skills and have a poor self-confidence and during depressive anyway, so 
the difficulties associated with peers. Which then can also stoping development of school age 
children (6-12 years old). This study aimed to analyze the internal factors and external factors 
associated with learning disabilities in school-age children (6-12 years old).  
Methods: A cross-sectional design approach. With total sampling technique, a total sample 
of 20 respondents in SDN Komplek Kenjeran II Surabaya regular Class. Independent 
variables form of an internal factor which consists of intelligence and sex and external factors 
is genetics. and the dependent variable that is learning disability. Data were collected through 
questionnaires and data summary sheet of the results of students' psychological evaluation 
test.  
Results: Data were analyzed using multiple linear regression with significant p <α = 0.05. 
Results of multiple linear regression showed that there is a relationship between internal 
factors and external factors with learning disabilities in school-age children with significant 
p-value = 0.009 and a correlation coefficient R = 0.170. It can be concluded that the 
relationship between internal factors and external factors with learning disabilities in school-
age children (6-12 years old) is very strong. 
Conclusion: Parents and Teachers with learning difficulties children should be help to learn 
new things more demonstrated in form of a real object, not form of an abstract explanation, 
and focus on reading skills. 
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PENDAHULUAN________________ 

Kesulitan belajar atau disebut juga 
gangguan belajar adalah defisit pada anak 
dan remaja di dalam mencapai 
keterampilan membaca, menulis, 
berbicara, penggunaan pendengaran, 
memberikan alasan, atau matematika yang 
diharapkan, dibandingkan dengan anak 
lain yang berusia sama dan dengan 
kapasitas intelektual yang sama (Kaplan & 
Sadock, 2004). Anak dengan kesulitan 
belajar (learning disability) adalah mereka 
yang memiliki kesulitan dalam belajar 
yang meliputi pemahaman atau 
menggunakan bahasa lisan maupun 
tulisan, dan kesulitan tersebut terlihat 

dalam hal mendengar, berpikir, membaca, 
menulis, dan mengeja. Kesulitan belajar 
juga dapat mencakup kesulitan 
mengerjakan soal matematika (Santrock, 
2011). Anak dengan kesulitan belajar 
memiliki resiko tinggi untuk memiliki 
keterampilan sosial yang buruk dan 
beberapa diantaranya mempunyai 
kepercayaan diri yang buruk pula, serta 
mengalami depresif, sehingga kesulitan 
berhubungan dengan teman sebaya, yang 
kemudian dapat pula mengahambat 
perkembangan anak usia sekolah (6-12 
tahun).  

Faktor-faktor yang berhubungan 
dengan kesulitan belajar terdiri dari faktor 
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internal dan eksternal. Faktor internal 
adalah faktor yang berasal dari dalam diri 
anak itu sendiri. Faktor internal dibagi 
menjadi 2 yaitu : Faktor jasmaniah, yang 
meliputi faktor kesehatan (kemampuan 
mengingat, kemampuan pengindraan 
seperti melihat, mendengarkan, dan 
merasakan) dan cacat tubuh, dan Faktor 
psikologis, yang meliputi usia jenis 
kelamin, kebiasaan belajar, intelegensi, 
perhatian, bakat, minat, emosi dan cita-
cita, perilaku, konsentrasi, rasa percaya 
diri, kematangan dan kelelahan. Faktor 
eksternal adalah yang dipengaruhi oleh 
kondisi di sekitar anak yang meliputi 3 hal 
antara lain : faktor keluarga, faktor sekolah 
dan faktor masyarakat (Subini, Dkk, 
2012). Dalam penelitian ini peneliti 
mengambil bagian dari faktor internal 
yaitu jenis kelamin dan  intelegensi. Jenis 
kelamin, jumlah anak laki-laki yang 
mengalami kesulitan belajar tiga kali lipat 
dari jumlah anak perempuan. Perbedaan 
gender ini berkaitan dengan kerentanan 
biologis yang terdapat pada anak laki-laki, 
anak laki-laki lebih sering dirujuk agar 
memperoleh penanganan karena perilaku 
kenakalan mereka (Santrock, 2011). Hasil 
dari penilaian tes intelegensi anak adalah 
bagian dalam menilai kebutuhan anak, 
khususnya pada anak berkebutuhan khusus 
(Meggit, 2012). Pada faktor eksternal 
peneliti mengambil faktor keluarga, karena 
keluarga merupakan lingkungan awal anak 
untuk berinteraksi, dalam faktor keluarga 
peneliti mengambil faktor genetik. Genetik 
memegang peranan besar dalam 
mempengaruhi kesulitan belajar pada 
anak, dapat disimpulkan melalui etiologi 
dari dysleksia, dysgraphia, dan dyscalculia 
(Kaplan & Sadock, 2004). 

Jumlah anak berkebutuhan khusus 
usia sekolah di Indonesia tidak sedikit. 
Menurut data BPS, Jumlah penduduk 
Indonesia tahun 2005 sekitar 220 juta, 
jumlah penyandang cacat 1,54 juta (0,7%) 
Sedangkan jumlah penyandang cacat usia 
sekolah sebanyak 330 ribu (Direktorat 
Pembinaan Sekolah Luar Biasa,2006). 
Problem kesulitan belajar membaca paling 

banyak ditemui dengan suatu proporsi 
yang besar, dimana anak-anak lebih dari 
50% beresiko kesulitan belajar membaca, 
bahkan di estimasikan siswa yang 
mengalami kesulitan belajar membaca 
paling banyak frekuensinya mengalami 
problem akademik sebesar 90 % (Bender, 
2004). Siswa yang mengalami kesulitan 
belajar membaca menduduki peringkat 
tinggi di antara kesulitan belajar yang lain, 
prosentasenya gangguan membaca 
meliputi 80% dari jumlah anak yang 
berkesulitan belajar (Pierson, 2002). Di 
antara negara-negara yang mengalami 
problem kesulitan belajar, Indonesia 
termasuk salah satu negara yang memiliki 
problem kesulitan belajar. Secara nasional 
berdasarkan data Dinas Pendidikan 
kemampuan membaca siswa SD di 
Indonesia masih rendah, indeksnya masih 
3,5 jauh berada di bawah indeks Singapura 
7,8 (Kompas, 2008). Hal ini memberikan 
gambaran bahwa kesulitan belajar di 
kalangan siswa SD perlu mendapat 
perhatian yang serius dari semua pihak, 
baik dari dunia pendidikan, medik, 
psikologik, orang tua dan pihak lainnya 
yang terkait, karena tahap sekolah dasar 
merupakan tahap preliminer dalam 
mencapai tahap pendidikan ke jenjang 
berikutnya (Melylhoela, 2013). 

Angka kesulitan belajar di kelas 
regular SDN Komplek Kenjeran II pada 
tahun ajaran 2013 terdapat 20 siswa yang 
mengalami lambat belajar, 5% berada di 
kelas 1, 15% berada di kelas 2, 5% berada 
di kelas 3, 20% berada di kelas 4, 
prosentase terbesar pada kelas 5 yaitu 
35%, 20% berada di kelas 6 (Data Siswa 
ABK SDN Komplek Kenjeran II/506 
Surabaya).  

Gangguan belajar cenderung 
menjadi gangguan kronis yang cenderung 
selanjutnya mempengaruhi perkembangan 
sampai masa dewasa. Anak-anak dengan 
gangguan belajar cenderung berprestasi 
buruk di sekolah. Sering dinilai gagal oleh 
guru dan keluarga mereka. Maka sebagian 
besar dari mereka mengembangkan 
ekspektasi yang rendah dan bermasalah 
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dengan self esteem (Greene, Dkk, 2003). 
Program intervensi pada anak-anak dengan 
kesulitan belajar ini berfokus 
meningkatkan kemampuan membaca 
(Bursuck & Damer, 2011; Santrock,2012). 
Instruksi selama periode tertentu oleh guru 
yang kompeten dapat membantu banyak 
anak dengan kesulitan belajar (Berninger, 
2006; Waber, 2010; Santrock, 2012). 

 
METODE_______________________ 
Desain penelitian yang digunakan pada 
penelitian ini adalah deskriptif 
korelasional dengan pendekatan cross 
sectional adalah jenis penelitian yang 
menekankan waktu pengukuran/observasi 
data variable independen dan dependen 
hanya satu kali pada satu saat. Pada jenis 
ini, variable independen dan dependen 
dinilai secara simultan pada suatu saat, jadi 
tidak ada tindak lanjut. Tentunya tidak 
semua objek penelitian harus diobservasi 
pada hari atau pada waktu yang sama, 
akan tetapi baik variabel independen 
maupun variabel dependen dinilai hanya 
satu kali saja. Dengan studi ini, akan 
diperoleh prevalensi atau efek suatu 
fenomena dihubungkan dengan penyebab 
(Nursalam,2008). Dalam penelitan ini, 
yang menjadi populasi adalah seluruh 
siswa yang mengalami kesulitan belajar di 
kelas regular SDN Komplek Kenjeran II 
Surabaya dan wali dari siswa yang 
mengalami kesulitan belajar di kelas 
regular SDN Komplek Kenjeran II 
Surabaya, yaitu sebanyak 20 siswa dan 20 
wali siswa. Pada penelitian ini sampel 
yang diambil adalah seluruh siswa yang 
mengalami kesulitan belajar di kelas 
regular SDN Komplek Kenjeran II 
Surabaya dan wali dari siswa tersebut 
.Teknik sampling yang akan digunakan 
pada penelitian ini adalah Total sampling. 
 Variabel dalam penelitian ini 
terdiri atas atas dua variabel yaitu: variabel 
Bebas (Independent) dalam penelitian ini 
adalah Faktor Internal (Jenis Kelamin dan 
nilai IQ) dan Faktor Eksternal yaitu Faktor 
Keluarga (Genetik), dan variabel Terikat 

(Dependent) dalam penelitian ini adalah 
kesulitan belajar. 

Proses pengumpulan data pada 
penelitian ini dengan merekap data dari 
hasil tes evaluasi psikologik siswa dan 
dengan memberikan kuesioner kepada 
orang tua / wali murid dari siswa. Tidak 
mencantumkan nama pada lembar 
pengumpulan data, hanya menuliskan kode 
pada lembar pengumpulan 
data.Pengolahan data yang digunakan 
dengan cara pemberian skor berdasarkan 
pedoman penilaian seperti yang tercantum 
pada instrumen pengumpulan data 
terhadap variabel yang diukur.Jika hasil uji 
statistik menunjukkan  maka 
signifikan, artinya ada hubungan antara 
faktor internal (jenis kelamin dan 
Intelegensi) dan faktor eksterna yaitu 
faktor keluarga (genetik) dengan kesulitan 
belajar pada anak usia sekolah (6-12 
tahun). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN______ 
 
Tabel 4.5 Distribusi responden anak 
usia sekolah berdasarkan kesulitan belajar 
di SDN Komplek Kenjeran II Surabaya 
tahun 2014 
 
No Kesulitan 

belajar (sesuai 
hasil evaluasi 
tes psikologi) 

Frekuensi 
n % 

1 Ya 19 95 
2 Tidak 1 5 
Jumlah 20 100 

 
Tabel 4.6 Distribusi responden anak 
usia sekolah berdasarkan intelegensi di 
SDN Komplek Kenjeran II Surabaya 
tahun 2014 
No Intelegensi 

(Nilai IQ) 
Frekuensi 
n % 

1 < 90 14 70 
2 90-100 5 25 
3 >100 1 5 
Jumlah  20 100 

Dari tabel 4.5 menunjukkan 
distribusi responden anak usia sekolah 
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berdasarkan kesulitan belajar dari hasil 
evaluasi tes psikologi yang mengalami 
kesulitan belajar sebanyak 95% dan yang 
tidak mengalami sebanyak 5%. 

Dari tabel 4.6 menunjukkan 
distribusi responden berdasarkan tingkat 
intelegensi <90 sebanyak 70%, 90-100 
sebanyak 25%, dan >100 sebanyak 5%. 
 
Tabel 4.7 Distribusi responden anak 
usia sekolah berdasarkan jenis kelamin 
di SDN Komplek Kenjeran II Surabaya 
tahun 2014 
No Jenis kelamin Frekuensi 

n % 
1 Laki-laki 15 75 
2 Perempuan 5 25 
Jumlah 20 100 

Dari tabel 4.7 menunjukkan 
distribusi responden anak usia sekolah 
berdasarkan jenis kelamin laki-laki 
sebanyak 75% dan perempuan sebanyak 
25%. 

 
Tabel 4.8 Distribusi responden anak 
usia sekolah berdasarkan genetik 
(riwayat keluarga) di SDN Komplek 
Kenjeran II Surabaya tahun 2014 
No Genetik 

(Riwayat 
Frekuensi 
n % 

keluarga) 
1 Ya (ada riwayat) 4 20 
2 Tidak (tidak ada 

riwayat 
keluarga) 

16 80 

Jumlah 20 100 
Dari tabel 4.8 menunjukkan distribusi 
responden anak usia sekolah yang 
memiliki riwayat keluarga yang 
mengalami kesulitan belajar sebanyak 
20% dan yang tidak ada riwayat keluarga 
sebanyak 80%. Dari tabel 4.9 didapatkan 
prosentase terbesar pada anak yang 
mengalami kesulitan belajar dengan 
intelegensi (IQ) <90 sebesar 75%, dengan 
jenis kelamin laki-laki sebesar 70%, dan 
dengan riwayat genetik sebesar 20%. 

Data dianalisis dengan uji statistik 
“uji regresi linier berganda” uji ini adalah 
pengembangan dari regresi sederhana. 
Análisis ini bertujuan untuk mengetahui 
arah hubungan antara variabel independen 
dengan variabel dependen (Hidayat,2010). 
Pada hasil uji regresi linier berganda  
didapatkan nilai R sebesar 0,710 artinya 
keeratan hubungan antara variabel 
independen dengan variabel dependen 
sangat kuat. Nilai R square sebesar 0,504, 
Nilai R square antara 0-1 semakin

 
 

Tabel 4.9 Distribusi responden berdasarkan hubungan faktor internal dan faktor eksternal 
yang berhubungan dengan kesulitan belajar di SDN Komplek Kenjeran II Surabaya 

 

No Var.independen 
 
 
Var.dependen 

Faktor internal Faktor eksternal 
Intelegensi (IQ) Jenis kelamin Genetik 
<90 % 90

-
10
0 

% >10
0 

% L % P % Ada  % Tida
k  

% 

1 Mengalami 
kesulitan belajar 

15 75 4 2
0 

- - 14 7
0 

5 2
5 

4 2
0 

15 7
5 

2 Tidak mengalami 
kesulitan belajar 

- - - - 1 5 1 5 -  - - 1 5 

Total 20 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 
Hasil uji SPSS 21 
Regresi Linier Berganda α = 0.05 significan = 0.009 
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mendekati 1 artinya keragaman variabel 
independen dapat menjelaskan variabel 
dependen.Pada tabel Coefficients nilai 
toleransi sebesar 0.9 di bawah 0,10 dan 
nilai VIF sebesar 1.079 diatas 1.0 maka 
tidak terjadi multikolieritas (tidak saling 
berhubungan) antara variabel independen. 
Keputusan untuk uji regresi linier 
berganda terdapat pada nilai p(sig) = 0,009 
< α = 0,05 yang berarti Ho ditolak maka 
Hi diterima yang bermakna ada hubungan 
antara variabel independen (faktor internal 
yang terdiri dari intelegensi dan jenis 
kelamin pada faktor eksternal yaitu 
genetik) dengan variabel dependen  yaitu 
kesulitan belajar. 
Menurut Subini, Dkk tahun 2012 faktor-
faktor yang menyebabkan kesulitan belajar 
antara lain: 
1. Faktor Internal, Faktor internal dibagi 

menjadi 2 : 
Faktor jasmaniah, yang 

meliputi faktor kesehatan (kemampuan 
mengingat, kemampuan pengindraan 
seperti melihat, mendengarkan dan 
merasakan ) dan cacat tubuh, dan 
Faktor psikologis, yang meliputi usia, 
jenis kelamin, kebiasaan belajar, 
intelegensi, perhatian, bakat, minat, 
emosi dan motivasi/cita-cita, 
perilaku/sikap, konsentrasi, 
kemampuan/unjuk hasil kerja, rasa 
percaya diri, kematangan, dan 
kelelahan. 

2. Faktor Eksternal, Faktor eksternal 
adalah yang dipengaruhi oleh kondisi 
lingkungan di sekitar anak.  Meliputi 3 
hal (Subini, 2012), yaitu :Faktor 
Keluarga (genetik, pola asuh orang 
tua terhadap anak, cara mendidik anak, 
relasi orang tua dengan anak, susunan 
rumah, keadaan ekonomi keluarga, 
pengertian orang tua, serta latar 
belakang kebudayaan). Faktor 
Sekolah (guru, metode mengajar, 
fasilitas, kurikulum sekolah, relasi 
guru dengan anak, relasi antar anak, 
disiplin sekolah, pelajaran dan waktu, 
standar pelajaran, kebijakan penilaian, 
keadaan gedung, dan tugas rumah yang 

diberikan). Faktor Masyarakat 
(kegiatan anak dalam masyarakat, 
teman bergaul, dan juga bentuk 
kehidupan dalam masyarakat). 

Hasil uji yang didapatkan 
menyatakan bahwa hubungan antara faktor 
internal dan faktor eksternal dengan 
kesulitan belajar pada anak sangat kuat, 
karena faktor-faktor tersebut sangat 
berkaitan dengan tahap perkembangan 
dalam diri anak.  
 
KESIMPULAN__________________ 

Ada hubungan antara variabel 
independen (faktor internal yang terdiri 
dari intelegensi dan jenis kelamin), pada 
faktor eksternal yaitu genetik) dengan 
variabel dependen  yaitu kesulitan belajar. 
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