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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pendidikan Inklusi 

1. Pengertian Pendidikan Inklusi 

Pendidikan inklusi merupakan sistem layanan yang menerima semua 

anak berkebutuhan khusus untuk dilayani sesuai dengan kebutuhannya bersama 

dengan anak normal lainnya dalam satu lingkungan. (Praptiningrum, 2010: 143). 

Semua anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh kesempatan yang sama 

seperti anak lainnya dalam memperoleh pendidikan. Adanya pelaksanaan 

pendidikan inklusi ini, maka anak berkebutuhan khusus dapat berkembang dan 

tumbuh bersama dengan anak normal lainnya. 

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1, pendidikan inklusif adalah 

suatu sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada 

semua anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan dengan siswa 

reguler lainnya dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama. 

Penerimaan siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi diharapkan semua 

siswa dihargai dan diterima terlepas dari latar belakang anak. Melalui 

terlaksananya pendidikan inklusi di sekolah tersebut, maka seorang guru harus 

siap untuk bekerja lebih giat karena anak berkebutuhan khusus terdiri dari 

beberapa ketunaan dan kesulitan.  

Sekolah inklusi merupakan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan 

inklusi. Tarmansyah (2009: 75-76) sekolah inklusi merupakan sekolah yang 

menempatkan semua siswa ke dalam satu kelas termasuk anak berkebutuhan 

khusus. Anak berkebutuhan khusus diberbagai tingkatan tetap mengikuti 
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pembelajaran di kelas bersama siswa reguler lainnya, namun ada saat-saat tertentu 

siswa belajar di ruang khusus atau ruang sumber. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemajuan perkembangan ABK di kehidupan masa depannya, 

karena dengan begitu ABK dapat berbaur bersama dengan anak normal lainnya.  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

inklusi merupakan sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak 

berkebutuhan khusus belajar dengan anak normal pada umumnya dalam satu 

sekolah tanpa membeda-bedakan latar belakang anak. Penyelenggaraan 

pendidikan inklusi di sekolah memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi 

seperti tersedianya sarana dan prasarana pendidikan untuk ABK, sistem 

pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, serta pengetahuan dan 

keterampilan guru dalam menangani ABK.   

2. Model Sekolah Inklusi 

Model sekolah inklusi yang dapat dilakukan di Indonesia (Ashman, 

dalam Emawati, 2008: 53-54) antara lain: a. Kelas Reguler (Inklusi Penuh), b. 

Kelas reguler dengan cluster, c. Kelas reguler dengan pull out, d. Kelas reguler 

dengan cluster dan pull out, e. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, f. 

Kelas khusus penuh.  

a. Kelas Reguler (Inklusi Penuh) 

Anak berkebutuhan khusus, dalam proses pelaksanaan pembelajaran 

secara penuh mengikuti kegiatan belajar di kelas bersama dengan anak reguler 

lainnya. Kurikukum yang diterapkan untuk anak berkebutuhan khusus ini sama 

dengan kurikulum yang diterapkan untuk anak reguler lainnya. Hal ini biasanya 

dilakukan terhadap ABK tingkatan ringan.  
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b. Kelas reguler dengan cluster  

ABK belajar bersama dengan siswa lainnya di kelas reguler dalam 

kelompok khusus. Artinya dalam proses belajar anak berkebutuhan khusus 

memiliki kelompok khusus dimana dalam satu kelompok tersebut terdapat anak 

berkebutuhan khusus dan anak reguler.  

c. Kelas reguler dengan pull out 

ABK belajar bersama dengan anak reguler lainnya dalam satu kelas, akan 

tetapi pada waktu tertentu ABK mengikuti proses pembelajaran di ruang sumber 

atau ruangan khusus dengan pengajaran dan pengawasan dari Guru Pembimbing 

Khusus (GPK). 

d. Kelas reguler dengan cluster dan pull out 

ABK belajar bersama dengan siswa lainnya di kelas reguler dalam 

kelompok khusus, akan tetapi waktu-waktu tertentu anak berkebutuhan khusus 

juga melakukan kegiatan belajar di ruang sumber bersama dengan anak 

berkebutuhan lainnya dalam pengajaran dan pengawasan dari GPK.  

e. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian  

Semua ABK belajar di ruang sumber pada sekolah reguler, akan tetapi 

dalam bidang-bidang tertentu anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama 

siswa reguler lainnya seperti pada saat pembelajaran PJOK, agama atau kegiatan 

lainnya. 

f. Kelas khusus penuh 

ABK secara penuh mengikuti kegiatan belajar di ruang sumber atau 

ruang khusus bersama dengan anak berkebutuhan khusus lainnya. Disini anak 
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berkebutuhan khusus mendapatkan pengajaran dan pengawasan dari GPK dan 

shadow anak saja jika ABK memiliki shadow.  

Berdasarkan dari beberapa model kelas di atas, sekolah inklusi yang 

peneliti teliti masuk ke dalam kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. 

Semua siswa belajar di ruang sumber, akan tetapi saat pembelajaran PJOK dan 

agama maupun kegiatan diluar kelas lainnya ABK belajar bersama siswa reguler. 

Hal tersebut dilakukan karena agar semua ABK dapat mengikuti pembelajaran 

dengan fokus. Selain itu dapat mempermudah GPK dalam mengawasi dan 

mengamati perkembangan pada anak. 

3. Karakteristik Pendidikan Inklusi 

Terdapat beberapa karakteristik pendidikan inklusi (Ilahi, 2013: 43) 

yaitu: 

a. Terbuka menerima anak yang berkeinginan kuat untuk mengembangkan 

kemampuan atau keterampilan anak dalam satu wadah yang telah direncanakan 

dengan matang. 

b. Sikap dan prespektif semangat tinggi pihak sekolah dalam penyediaan sekolah 

inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.  

c. Keterbukaan tanpa batas yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi 

anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan layanan pendidikan tanpa 

adanya diskriminasi.  

d. Fleksibilitas pembelajaran pada penerapan pendidikan inklusi untuk anak 

berkebutuhan khusus disesuaikan dengan tingkat kecerdasan dan kemampuan 

intelektual anak.  
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Sukinah (2010: 45), pendidikan inklusi memiliki beberapa karakteristik 

sebagai berikut: 

a. Tidak adanya diskriminatif. Artinya sekolah inklusi harus memberikan layanan 

pendidikan kepada semua anak tanpa terkecuali termasuk anak berkebutuhan 

khusus. 

b. Pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman individu anak. Artinya 

sekolah inklusi menerima keanekaragaman dan menerima setiap perbedaan                  

anak, menciptakan kelas yang kondisif, menreapkan kurikulum dan 

pembelajaran yang bersifat individual, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

anak.  

c. Fasilitas belajar dan lingkungan memberikan kemudahan dan rasa aman kepada 

setiap anak, serta sarana fisik dapat dengan mudah digunakan anak termasuk 

anak berkebutuhan khusus.  

d. Guru bekerja dalam tim. Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi 

atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi        

pembelajaran. 

Sekolah inklusi yang dijadikan penelitian sudah sesuai dengan 

karakteristik pendidikan inklusi seperti pemaparan di atas. Sekolah tersebut 

menerima ABK dengan terbuka. Pembelajaran yang dilaksanakan ABK di ruang 

sumber, akan tetapi pada muatan PJOK dan agama maupun kegiatan di luar kelas 

lainnya sekolah ini mengikutsertakan ABK belajar bersama dengan siswa reguler 

lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk melatih sosialisasi dan komunikasi ABK 

dengan siswa reguler lainnya. Sarana dan prasarana di sekolah ini dapat terpenuhi 
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yang disesuaikan dengan kemampuan siswa reguler maupun ABK. Selain itu 

pihak sekolah dituntut untuk bekerja sama dengan profesi atau sumber daya 

lainnya agar pelaksanaan pendidikan inklusi mampu berjalan dengan baik. 

B. Anak Tunagrahita  

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik 

berbeda dengan anak normal lainnya. Karakteristik fisik, intelektual, dan 

emosional anak lebih rendah maupun lebih tinggi dari anak normal sebayanya, 

sehingga anak mengalami kesulitan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. 

Salah satu jenis anak berkebutuhan khusus adalah anak tunagrahita.  

1. Pengertian Anak Tunagrahita 

Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang 

mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata (Somantri, 2007: 103). 

Kapasitas belajar anak rendah terutama yang bersifat abstrak seperti belajar 

berhitung, menulis dan membaca tanpa adanya wujud secara nyata. Selain itu 

anak tunagrahita juga mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan 

lingkungannya, sehingga anak memerlukan bantuan orang lain dalam belajar 

mengenal dan memahami lingkungannya. 

Menurut Effendi (dalam Apriyanto, 2012: 26) anak tunagrahita adalah 

anak yang mengalami taraf kecerdasan yang rendah dibawah rata-rata sehingga 

membutuhkan layanan pendidikan dan bimbingan secara khusus dalam 

menyelesaikan tugasnya. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa anak tunagrahita 

memerlukan layanan dan bimbingan berkelanjutan secara khusus sesuai dengan 
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kondisi anak masing-masing dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli terkait tentang pengertian anak 

tunagrahita dapat disimpulkan bahwa, anak tunagrahita adalah anak yang 

memiliki kemampuan di bawah rata-rata dari anak normal pada umumnya. Dalam 

menyelesaikan suatu tugas anak memerlukan layanan dan bantuan lebih atau 

secara khusus. Pada masa perkembangan, anak cenderung kesulitan menyesuaikan 

diri terhadap lingkungannya sehingga anak memerlukan bantuan orang lain untuk 

memahami lingkungan sekitarnya. Berbagai layanan khusus yang diberikan 

terhadap anak tunagrahita dapat mengembangkan akademik dan tumbuh menjadi 

pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugasnya.  

2. Pengelompokkan Anak Tunagrahita 

Pengelompokkan anak tunagrahita menurut America Association on 

Mental Retardation (Ramadhan, 2013: 14) adalah a. Educable, b. Trainable, dan 

c. Custodial.  

a. Educable 

Anak tunagrahita pada kelompok ini masih mampu terhadap   

akademiknya yaitu kemampuan intelektual anak setara dengan anak reguler 

kelas 5 SD.   

b. Trainable 

Anak tunagrahita pada kelompok ini masih mampu mengurus diri sendiri 

dan penyesuaian sosial, akan tetapi kemampuan akademik anak sangat terbatas. 
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c. Custodial 

Anak tunagrahita pada kelompok ini perlu adanya latihan khusus secara 

terus menerus. Pelatihan berawal dengan pengenalan dasar-dasar karena 

kemampuan intelektual anak sangat rendah. Hal ini memerlukan perhatian, 

pengawasan, dan dukungan secara terus menerus.  

Berdasarkan pengelompokkan di atas, anak tunagrahita sedang sebagai 

subjek penelitian yang diteliti termasuk kelompok custodial dan trainable. 

Custodial karena kemampuan intelektual anak sangat rendah. Pembelajaran untuk 

siswa dimulai dari pengenalan dasar-dasar terutama kemampuan berhitung. 

Sedangkan kelompok trainable, karena siswa mampu mengurus diri sendiri dan 

melakukan sosialisasi dengan teman-temannya meskipun siswa tersebut memiliki 

keterbatasan dan kemampuan akademik yang rendah.  

Klasifikasi anak tunagrahita selalu diukur berdasarkan dengan tingkat IQ 

masing-masing anak yang terbagi menjadi tiga klasifikasi yaitu: tunagrahita 

ringan, tunagrahita sedang, dan tunagrahita berat (Astuti, 2011: 29-30). 

1. Tunagrahita Ringan 

Anak yang tegolong tunagrahita ringan memiliki kemampuan lebih 

daripada anak tunagrahita sedang dan berat. Secara fisik anak tunagrahita ringan 

sama seperti dengan anak normal pada umumnya, akan tetapi anak memiliki 

kemampuan dibawah rata-rata. Mereka lebih mudah dilatih dan didik seperti 

membaca, menulis, berhitung, berjualan, dan mengurus dirinya sendiri. Anak 

tunagrahita ringan lebih mudah diajak berkomunikasi dan menyesuaikan diri 

terhadap sekitarnya.  
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Karakteristik anak tunagrahita ringan, antara lain : mampu belajar 

membaca, menulis, dan berhitung sederhana, kematangan belajar membaca 

dicapai pada usia 9 sampai 12 tahun, usia 16 tahun tingkat kecerdasannya setara 

dengan anak kelas 3 atau kelas 5, dapat berbaur dengan teman-temannya, mampu 

mengerjakan pekerjaan ringan, dan memiliki IQ 55 – 70.  

2. Tunagrahita Sedang  

Anak tunagrahita sedang juga mampu berkomunikasi dengan melatihnya 

secara rutin. Siswa tersebut memiliki kelemahan pada membaca, menulis, dan 

berhitung. Pada saat pembelajaran, siswa cenderung kesulitan menyelesaikan 

tugas secara mandiri sehingga memerlukan layanan dan bimbingan secara khusus 

seperti mengulang-ulang apa yang di instruksikan oleh guru. Siswa tunagrahita 

sedang memerlukan pengawasan untuk perkembangan mental dan dan sosialnya.  

Karakteristik anak tunagrahita sedang, antara lain: tidak mampu 

mempelajari pelajaran akademik, perkembangan bahasa yang terbatas dan anak 

kesulitan berkomunikasi, mampu menulis namanya sendiri dan nama orang tua, 

mengenal angka tanpa pengertian, dapat dilatih bersosialisasi, mampu mengenali 

bahaya, kemampuan anak setara dengan anak usia 6 tahun dan memiliki IQ 40-55. 

3. Tunagrahita Berat  

Anak tunagrahita berat dalam kegiatan sehari-harinya selalu memerlukan 

pengawasan, perhatian, bahkan pelayanan yang maksimal. Anak tunagrahita berat 

tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Terlebih lagi mereka tidak mampu 

melindungi diri dari bahaya, sehingga anak harus mempunyai shadow tersendiri 

atau adanya pengawasan secara terus menerus dari orang tuanya.  
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Karakteristik anak tunagrahita berat, antara lain: selalu tergantung dan 

memerlukan bantuan orang lain, tidak mampu mengurus diri sendiri, tidak bisa 

mengenali bahaya, tingkat kecerdasannya setara dengan anak usia 4 tahun dan 

memiliki IQ 25-40.  

Berdasarkan pemaparan di atas, siswa tunagrahita yang diteliti memiliki 

karakteristik dengan kategori tingkatan sedang. Siswa tersebut memiliki 

keterbatasan pada membaca, menulis, dan berhitung. Akan tetapi dengan seiring 

berjalannya waktu, siswa dapat mengalami peningkatan kemampuan akademik 

dengan pembelajaran yang dilakukan secara terus menerus dan memberikan 

perhatian yang lebih. Seperti contoh dari yang tidak bisa menulis menjadi bisa 

menulis dengan mandiri. Dengan keterbatasan yang dimilikinya, namun siswa 

mampu berbaur dengan siswa reguler.   

3. Karakteristik Tunagrahita 

Ada beberapa karakteristik umum anak tunagrahita (Somantri, 2007: 

105-106) yaitu: a. Keterbatasan intelegensi, b. Keterbatasan sosial, c. 

Keterbatasan fungsi-fungsi mental lainnya.  

a. Keterbatasan Intelegensi 

Anak tunagrahita mempunyai keterbatasan dalam hal belajar sesuatu 

yang bersifat abstrak atau membayangkan suatu peristiwa, keterbatasan 

berhitung, membaca dan menulis. Hal tersebut dikarenakan kemampuan 

intelektual anak dibawah rata-rata dari anak normal pada umumnya. 

b. Keterbatasan Sosial 

Anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam mengurus dirinya secara 

mandiri karena keterbatasan yang dimiliki, sehingga anak cenderung sangat 
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bergantung pada orang tua atau orang terdekat lainnya. Selain itu anak tidak 

mampu menanggung suatu tanggung jawab sosial, mudah terpengaruh terhadap 

lingkungan sekitarnya atau mudah dipengaruhi orang lain, dan melalukan 

sesuatu yang ada dipikirannya tanpa memikirkan akibatnya. 

c. Keterbatasan Fungsi-fungsi Mental Lainnya 

Anak tunagrahita memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengerti 

pada situasi yang baru dikenalnya. Anak tunagrahita tidak dapat menghadapi 

suatu kegiatan atau tugas dalam jangka waktu yang lama karena anak 

tunagrahita mudah lupa terhadap apa yang baru ia pelajari atau alami.  

Berdasarkan perjelasan karakteristik di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa anak tunagrahita sedang dalam penelitian ini memiliki kelemahan dalam 

berfikir dan bernalar. Kemampuan intelektual yang dimiliki terbatas. Selain itu, 

siswa tidak mampu mengingat dalam jangan waktu yang lama karena siswa 

mudah lupa terhadap apa yang dipelajarinya. Namun siswa memiliki potensi 

dalam menyelesaikan suatu tugas dan mengurus diri sendiri dengan berbagai 

latihan yang dilakukan secara rutin dan bertahap. Pada saat beranjak dewasa, 

kecerdasan anak tunagrahita tidak lebih dari anak normal yang berusia 6 tahun.  

C. Pembelajaran Tematik  

1. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu 

yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik 

secara individu maupun kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta 

prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Menurut Suyanto        
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(2014: 81) pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang menggunakan 

tema sebagai pemersatu dan pengikat materi dari beberapa mata pelajaran. 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengkaitkan muatan satu dengan muatan lainnya, sehingga dalam     

satu tema terdiri dari beberapa mata pelajaran yang dapat memberikan     

pengalaman bermakna kepada murid. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan 

pokok yang menjadi pokok pembicaraan (Poerwadarminta dalam Majid, 2014:   

80). 

Sedangkan menurut Hadisubroto (dalam Trianto, 2007: 6) Pembelajaran 

tematik adalah pembelajaran yang diawali dengan suatu pokok bahasan atau tema 

tertentu yang dikaitkan dengan beberapa mata pelajaran yang memuat pokok 

bahasan lain, mengkaitkan satu konsep dengan konsep lainnya yang telah 

direncanakan. Diharapkan pembelajaran tematik yang dilakukan dapat   

memberikan beragam pengalaman belajar dan menjadikan pembelajaran anak   

lebih bermakna.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

tematik adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu yang 

ditinjau dari beberapa mata pelajaran. Adanya pemaduan dari beberapa mata 

pelajaran tersebut, maka siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan 

secara utuh sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pembelajaran tematik 

merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, seperti memberikan 

kesempatan lebih banyak kepada siswa dalam menyampaikan ide atau gagasannya 

saat pembelajaran. 
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2. Karaktersitik Pembelajaran Tematik 

Rusman (2012: 258-259) menyebutkan bahwa pembelajaran tematik 

memiliki karakteristik – karakteristik, sebagai berikut : a) berpusat pada siswa, b) 

memberikan pengalaman langsung, c) pemisahan mata pelajaran tidak begitu    

jelas, d) menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, e) bersifat fleksibel, f) 

hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, dan g)   

menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. 

a) Berpusat pada siswa  

Pembelajaran berpusat pada siswa (student centered). Hal ini sesuai 

dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa    

sebagai subjek belajar. Sedangkan guru berperan sebagai fasilitator yaitu 

memberikan kemudahan-kemudahan pada siswa untuk melakukan aktifitas   

belajar.  

b) Memberikan pengalaman langsung  

Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada 

siswa (direct experience). Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan  

pada sesuatu yang nyata (konkret) sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang 

lebih abstrak.  

c) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

Penerapan pembelajaran tematik dalam pemisahan antar mata pelajaran 

menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan pada pembahasan tema-

tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 
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d) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata 

pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat 

memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan karena untuk 

membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

e)  Bersifat fleksibel 

Pembelajaran bersifat luwes (fleksibel) dimana guru dapat mengaitkan 

bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, bahkan 

mengkaitkannya dengan keadaan lingkungan kehidupan siswa berada.  

f) Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa 

Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang   

dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Dengan begitu siswa akan 

merasa lebih bersemangat dan tertarik mengikuti kegiatan belajar.  

g) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan  

Pembelajaran tematik menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan 

menyenangkan. Pembelajaran tematik mengadopsi prinsip belajar PAKEM yaitu : 

Pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Selain keempat karakter 

utama tersebut, pembelajaran tematik sebagai bagian dari pembelajaran yang 

memiliki karakter sebagaimana pembelajaran terpadu. Menurut Depdikbud    

(dalam Trianto, 2011: 165) pembelajaran terpadu sebagai suatu proses    

mempunyai beberapa karakteristik atau ciri-ciri yaitu : holistik, bermakna, otentik, 

dan aktif. 
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Berdasarkan penjelasan karakteristik di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang lebih banyak menempatkan siswa 

sebagai subjek belajar. Sedangkan guru lebih berperan sebagai fasilitator siswa, 

guna memberikan kemudahan-kemudahan bagi siswa untuk melakukan aktivitas 

belajar dan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, siswa secara 

langsung dapat memahami suatu konsep yang dipelajarinya melalui kegiatan 

belajar yang dilakukan dan siswa lebih berperan aktif baik secara fisik, mental, 

intelektual, dan emosional guna tercapainya hasil belajar yang optimal.  

Karakteristik pembelajaran tematik pada sekolah inklusi yang dijadikan 

penelitian sudah sesuai dengan mestinya. Pembelajaran yang dilaksanakan  

berpusat pada siswa, artinya siswa tunagrahita sedang lebih banyak melakukan 

kegiatan saat pembelajaran berlangsung. Pembelajaran yang dilaksanakan tidak 

hanya di dalam kelas, tetapi siswa tunagrahita sedang juga dapat belajar di luar  

kelas seperti menanam pohon. Berdasarkan hasil observasi, pembelajaran tematik 

yang diteli pada tema 5 sub tema 3 dan pembelajaran ke-5. Pemihasan antara    

ketiga muatan tersebut tidak begitu jelas. Prinsip pembelajaran tematik yang 

dilaksanakan adalah belajar sambil bermain. Selain belajar siswa dapat bermain 

sekaligus saat pembelajaran berlangsung, seperti contoh menempelkan gambar 

jaring-jaring makanan secara bergantian kemudian mengenal hewan-hewan 

berdasarkan gambar.  

D. Pembelajaran Tematik Pada Anak Tunagrahita 

Standar kurikulum yang diterapkan oleh sekolah terhadap siswa 

tunagrahita sedang yaitu disesuaikan dengan kemampuan siswa dalam merespon 

dan menerima pembelajaran. Standar kurikulum yang digunakan yaitu standar 
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sekolah atau kurikulum 2013 yang telah dimodifikasi sesuai dengan kemampuan 

anak. Jadi pembelajaran tematik yang diterapkan untuk siswa tunagrahita sedang 

lebih sederhana dibandingkan dengan anak normal lainnya. Pembelajaran tematik 

diterapkan pada siswa reguler maupun ABK. Pembelajaran tematik dalam 

penelitian ini meliputi dari segi perencanaan dan pelaksanaan.  

1. Perencanaan Pembelajaran Tematik 

Perencanaan sangat menentukan keberhasilan pembelajaran tematik. 

Perencanaan tersebut disusun kedalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) merupakan rencana yang 

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai  

satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan 

kedalam silabus (Majid, 2014: 125). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian  

pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam 

Standar Isi dan dijabarkan dalam silabus (Kunandar, 2011: 263) 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa RPP adalah 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dibuat guru dimana dalam RPP 

tersebut berisi kompetensi yang harus dicapai siswa dan di dalamnya terdapat 

berbagai kegiatan pembelajaran. RPP untuk ABK pada umumnya sama dengan 

siswa reguler, akan tetapi terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada 

indikator dan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan siswa 

salah satunya siswa tunagrahita sedang. RPP yang digunakan GPK untuk ABK 

adalah RPP adaptif atau RPP modifikasi. 
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Beberapa langkah yang harus ditempuh oleh guru ketika merumuskan 

perencanaan pembelajaran tematik yaitu terlebih dahulu guru harus mengenal 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada kelas dan semester yang sama dari 

setiap pelajaran, memilih tema yang dapat memadukan kompetensi-kompetensi 

setiap kelas dan semester, membuat matriks hubungan kompetensi dasar dengan 

tema yang dipilih, membuat pemetaan pembelajaran tematik yaitu dapat dibuat 

dalam bentuk matriks atau jaringan topik, menyusun silabus dan rencana 

pembelajaran berdasarkan matriks/ jaringan topik pembelajaran tematik (Hajar, 

2013: 83). 

Komponen yang harus diperhatikan guru dalam menyusun RPP 

sebagaimana terkandung dalam Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang standar 

proses bahwa komponen RPP terdiri atas: 

a) identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, b) identitas mata 

pelajaran atau tema/subtema, c) kelas/semester, d) materi pokok, e) alokasi waktu 

yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar 

dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan 

KD yang dicapai, f) tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD   

dengan menggunakan kata kerja operasional, g) kompetensi dasar dan indikator 

pencapaian kompetensi, h) materi pembelajaran, i) metode pembelajaran, j) media 

pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi 

pembelajaran, k) sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, alat elektronik, 

alam sekitar atau sumber berlajar lain yang relevan, l) langkah-langkah 

pembelajaran terdiri dari beberapa tahap yaitu kegiatan awal, kegiatan inti,  

kegiatan penutup, m) penilian hasil pembelajaran. 
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Beberapa komponen RPP berdasarkan pemaparan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa dalam membuat RPP terdapat beberapa komponen yang harus 

diperhatikan guru. RPP dibuat secara lengkap dan sistematis, sehingga 

pembelajaran dapat berlangsung dengan tertata, efisien, menyenangkan, dan dapat 

memotivasi siswa berperan aktif dalam pembelajaran. RPP yang digunakan GPK 

untuk siswa tunagrahita sedang sudah memuat beberapa komponen seperti yang 

dijelaskan di atas. Dengan begitu, identitas sekolah dan komponen lainnya sudah 

jelas tercantum dalam RPP adaptif yang digunakan GPK untuk siswa tunagrahita 

sedang.  

2. Pelaksanaan Pembelajaran Tematik 

 Pelaksanaan pembelajaran tematik berfokus pada 3 aspek yaitu metode 

dan media pembelajaran serta kemampuan siswa tunagrahita sedang dalam 

mengikuti pembelajaran.  

a. Metode Pembelajaran 

1. Pengertian Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata 

dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran (Prastowo, 2013: 69). Metode 

pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata 

dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran (Komalasari, 2013: 56). 

Berdasarkan beberapa pengetian, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran 
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merupakan cara guru mengimplementasikan RPP yang telah disusun pada   

berbagai kegiatan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

2. Macam-macam Metode Pembelajaran 

Beberapa metode yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran  

antara lain (Sutikno, 2013: 91-98).  

a. Metode Ceramah  

Metode ceramah merupakan metode pembelajaran yang dilakukan   

dengan penyajian materi melalui penjelasan lisan oleh seorang guru kepada siswa-

siswanya.  

b. Metode Tanya Jawab  

Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk 

pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula 

dari siswa kepada guru.  

c. Metode Diskusi  

Metode diskusi adalah suatu cara penyampaian pelajaran dimana guru 

bersama-sama siswa mencari jalan pemecahan atas persoalan yang dihadapi.  

d. Metode Demonstrasi  

Metode demonstrasi adalah metode membelajarkan dengan cara 

memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan,  

baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang 

relevan dengan pokok bahasan yang sedang disajikan.  

e. Metode Simulasi  

Kata simulasi berasal dari kata simulate yang artinya pura-pura atau 

berbuat seolah-olah, atau perbuatan yang pura-pura saja. Dalam simulasi para  
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siswa dapat mencoba menempatkan diri atau berperan sebagai tokoh atau pribadi 

tertentu, misalnya sebagai guru, dokter, polisi dan lainnya.  

f. Metode Karyawisata 

Metode karyawisata adalah metode dalam proses pembelajaran siswa 

perlu diajak ke luar sekolah, untuk meninjau tempat tertentu atau objek yang 

mengandung sejarah, hal ini bukan rekreasi, tetapi untuk belajar atau   

memperdalam pelajarannya dengan melihat langsung atau kenyataan.  

g. Metode Kerja Kelompok  

Metode kerja kelompok ialah upaya saling membantu antara dua orang 

atau lebih, antara individu dengan kelompok lainnya dalam melaksanakan tugas 

atau menyelesaikan problema yang dihadapi dan menggarap berbagai program 

yang bersifat prospektif guna mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan 

bersama.  

h. Metode Penugasan  

Metode penugasan adalah suatu cara penyajian pelajaran dengan cara guru 

memberi tugas tertentu kepada siswa dalam waktu yang telah ditentukan dan siswa 

mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya. 

Metode pembelajaran untuk siswa tunagrahita sedang dengan siswa 

reguler lainnya pada umumnya sama, hanya saja terdapat perbedaan dari 

penggunaan metode. Penggunaan metode pembelajaran dapat dilakukan satu atau 

dua kali pengulangan untuk memahami materi. Akan tetapi untuk siswa   

tunagrahita sedang, penggunaan metode pembelajaran dilakukan secara berulang-

ulang sehingga siswa dapat memahami apa yang disampaikan GPK. Selain    
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metode pembelajaran, yang juga berperan penting dalam keberhasilan 

pembelajaran adalah media belajar yang digunakan oleh guru.   

b. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media 

Menurut Trianto (2011: 181) dalam pembelajaran tematik diperlukan 

beberapa media pembelajaran sesuai dengan tema yang akan disampaikan oleh  

guru guna untuk memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang dipelajari 

siswa. Haryono (2015: 20) media pembelajaran adalah sesuatu yang digunakan  

atau teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran. Sedangkan menurut Sanjaya (2008: 47) media pembelajaran 

meliputi perangkat keras yang dapat mengantarkan pesan dan perangkat lunak   

yang mengandung pesan.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala alat 

bantu mengajar yang bisa digunakan untuk menyampaikan suatu materi agar    

pesan lebih mudah diterima oleh siswa dan menjadikan siswa lebih termotivasi 

berperan aktif dalam pembelajaran. Media pembelajaran sangat berperan penting 

pada keberhasilan pembelajaran. Dengan adanya media, siswa lebih mudah 

mengerti tentang apa yang disampaikan oleh guru. Media pembelajaran terdiri     

dari tiga jenis. 

2. Macam-macam Media 

Media pembelajaran berdasarkan jenis yaitu (Sutikno, 2013: 108-109)  

a. Audio 

Media audio adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara 

saja, seperti kaset audio, mp3, dan radio.  
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b. Visual 

Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan, 

seperti gambar, foto, poster, grafik dan lain-lain.  

c. Audiovisual 

Media yang dapat didengar sekaligus dilihat, seperti film bersuara, video, tv 

dan lainnya.  

Pada umumnya media yang digunakan untuk siswa tunagrahita sedang 

sama dengan siswa reguler lainnya. Media yang digunakan siswa tunagrahita 

sedang harus menggunakan benda-benda konkret, sebab siswa sulit memahami 

pembelajaran yang bersifat abstrak. Selain itu, siswa mudah lupa terhadap apa   

yang telah dipelajarinya. Maka dari itu, guru harus memilih secara jeli media yang 

akan digunakan sehingga dapat bermanfaat bagi siswa.   

c. Kemampuan Siswa Tunagrahita Sedang 

Mumpuniarti (2007: 15) siswa tunagrahita sedang mampu mengurus 

dirinya sendiri, dapat beradaptasi dengan lingkungan terdekat, dapat melakukan 

pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus tetapi tetap dalam pengawasan. 

Karakteristik siswa tunagrahita sedang hampir tidak mampu mempelajari   

pelajaran akademik dikarenakan kemampuan intelektual siswa di bawah rata-rata. 

Siswa tunagrahita memiliki kesulitan dalam membaca, menulis, dan berhitung. 

Akan tetapi dengan pembelajaran dan pelatihan yang dilakukan secara terus 

menerus, dapat meningkatkan kemampuan siswa. Siswa tunagrahita sedang 

memiliki IQ 40-55.  

Berdasarkan observasi, kemampuan siswa tunagrahita sedang dalam 

penelitian ini mampu berkomunikasi dengan melatihnya secara rutin. GPK sering 
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melakukan komunkasi dua arah terhadap siswa. Hal tersebut dilakukan untuk 

melatih konsentrasi siswa pada saat ditanya. Peningkatan lainnya seperti siswa 

mampu menuliskan namanya sendiri dan kalimat pendek, membaca dengan 

bantuan GPK, mampu berhitung 1-10, dan mampu mengenali warna.  

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Beberapa penelitian relevan yang penulis gunakan, sebagai berikut:  

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Relevan 

No Penelitian 

Terdahulu 

Metode Persamaan Perbedaan Orisinalitas 

Penelitian 

1.  Analisis 

Pembelajaran Siswa 

Tunagrahita Ringan 

Kelas 6 di SDLB 

Putra Jaya Malang 

oleh Izza El Maylia 

tahun 2015 

 Penelitian 

analisis ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif 

dengan jenis 

penelitian 

deskriptif.  

 Mengkaji 

tentang proses 

pelaksanaan 

pembelajaran 

siswa 

tunagrahita. 

 Mengkaji proses 

pelaksanaan 

pembelajaran 

Matematika. 

 Ditujukan untuk 

siswa tunagrahita 

sedang kelas VI di 

SDLB Putra Jaya 

Malang  

 Dalam penelitian 

ini, peneliti 

mendeskripsikan 

bagaimana proses 

pelaksanaan 

pembelajaran 

matematika 

terhadap siswa 

tunagrahita.   

2.  Analisis 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Tematik Bagi Siswa 

Tunagrahita di 

SDLBN 

Kedungkandang 

Kota Malang oleh 

Novi Dian 

Primasari tahun 

2017 

 Penelitian 

analisis ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif 

dengan jenis 

penelitian 

deskriptif. 

 Mengkaji 

tentang proses 

pelaksanaan 

pembelajaran 

tematik siswa 

tunagrahita. 

 Lokasi penelitian 

di SDLBN 

Kedungkandang 

Kota Malang. 

 Jenjang pendidikan 

yaitu semua 

tingkatan kelas 

dalam satu kelas 

berdasarkan jenis 

kelainan anak.  

 Dalam penelitian 

ini, peneliti 

mendeskripsikan 

suatu keadaan 

mengenai proses 

pelaksanaan 

pembelajaran 

tematik terhadap 

siswa 

tunagrahita.  

 

Berdasarkan 2 penelitian yang relevan di atas bahwa penulis 

menggunakannya sebagai referensi serta dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan.  
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C. Kerangka Pikir

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 Permendiknas No. 70 Tahun 2009 menyatakan setiap peserta didik yang memiliki 

kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan 

dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan 

pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya (Pasal 3 Ayat 1). 

Pendidikan Inklusi 

Proses pelaksanaan 

pembelajaran tematik siswa 

tunagrahita sedang 

Jenis Penelitian : Kualitatif 

Lokasi   : SDN Mojorejo 01 Batu 

Subjek   : Siswa tunagrahita sedang 

Hambatan dan upaya pelaksanaan 

pembelajaran tematik siswa 

tunagrahita sedang 

Analisis Proses Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Pada Siswa 

Tunagrahita Kelas V Di SDN Mojorejo 01 Batu. 

Hasil penelitian : 

Deskripsi proses pelaksanaan pembelajaran tematik siswa tunagrahita 

sedang kelas V di SDN Mojorejo 01 Batu. 

Tunagrahita 

Analisis Proses Pembelajaran Tematik 

(Perencanaan dan Pelaksanaan) 




