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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A.     Kajian Teori  

1.  Pendidikan Inklusi 

a.      Pengertian Pendidikan Inklusi 

Pendidikan inklusi didefinisikan sebagai layanan pendidikan anak 

berkebutuhan khusus untuk dididik bersama – sama anak normal lainnya guna 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki (Latif, 2016:316). Pendidikan untuk 

anak berkebutuhan khusus sangat penting menunjang kepercayaan dalam 

mengikuti jenjang pendidikan sesuai dengan tingkat kecerdasan yang dimiliki. 

Pendidikan inklusi adalah pendidikan sekolah reguler bagi anak berkebutuhan 

khusus yang dididik disesuaikan dengan kebutuhannya untuk mengoptimalkan 

potensi yang dimilikinya Bilqis (2014:62). Karena pendidikan inklusi seluruh ABK 

bisa bersekolah di sekolah terdekat dan sekolah yang menampung semua anak tanpa 

memandang kekurangannya. 

Pendidikan inklusi merupakan layanan yang menempatkan anak berkelainan 

verat, ringan maupun sedang di satu kelas (Tarmansyah, 2007:83). Pernyataan 

tersebut dapat diketahui bahwa kelas regular adalah tempat belajar yang sesuai bagi 

anak berkebutuhan, apapun jenis kebutuhannya. Pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan pendidikan inklusi yakni layanan pendidikan untuk siswa 

berkebutuhan khusus tanpa melihat intelektual, sosial emosional, kondisi fisik guna 

memperoleh layanan pendidikan disekolah reguler secara bersama - sama.
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b.      Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi 

Prinsip Pendidikan Inklusi yaitu : (Ilahi, 2013:50) 

1) Prinsip Pemerataan dan Peningkatan Mutu 

Pendidikan inklusi adalah rencana untuk meningkatkan mutu karena pembelajaran 

inklusi memanfaatkan metode pembelajaran bervariasi yang bisa memberikan 

akses untuk seluruh anak tanpa membeda – bedakan. 

2) Prinsip Kebutuhan Individual 

Semua anak mempunyai kemampuan dan kebutuhan yang berbeda oleh sebab itu 

pendidikan diusahakan menyesuaikan dengan kebutuhan anak. 

3) Prinsip Kebermaknaan 

Pendidikan inklusi diharapkan dapat menerima keanekaragaman dan menghargai 

perbedaan, menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah. 

4) Prinsip Keberlanjutan 

Pendidikan inklusi dilaksanakan secara berkelanjutan bagi seluruh jenjang 

pendidikan. 

5) Prinsip Keterlibatan 

Pelaksanaan pendidikan inklusi perlu melibatkan semua elemen pendidikan terkait. 

c.      Tujuan Pendidikan Inklusi 

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 pasal 2 ayat (1) tentang tujuan 

pendidikan inklusi : a) memberikan kesempatan pada seluruh peserta didik 

dalam beragam kondisi dan latar belakang guna mendapatkan pendidikan yang 

bermutu sesuai kebutuhannya. b) membuat sistem pendidikan yang tidak ada 

diskriminatif pada seluruh peserta didik dan menghargai keragaman. 
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Tujuan pendidikan inklusi sebagai berikut: (Choiri, 2009:96) 

a) Memberikan kesempatan untuk seluruh anak agar memperoleh pendidikan 

layak dan sesuai kebutuhannya. 

b) Penuntasan wajib belajar sembilan tahun untuk mendukung program 

pemerintah. 

c) Mengurangi angka tinggl kelas dan putus sekolah guna meningkatkan 

mutu pendidikan dasar dan menengah. 

d) Menghargai keberagaman, tidak diskriminatif guna menciptakan sistem 

pendidikan yang ramah terhadap pembelajaran. 

 Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan inklusi 

yaitu guna memberikan dukungan untuk memberikan pendidikan anak 

berkebutuhan khusus karena kekurangannya dikelas reguler bersama dengan 

anak normal lainnya sesuai dengan kebutuhannya. Guna memaksimalkan 

kelebihan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus dan membantu agar dapat 

bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya.  

 

2.     Anak Berkebutuhan Khusus 

a.     Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai anak yang memiliki 

ketunaan ataupun anak yang mempunyai kecerdasan atau bakat istimewa 

(Mulyono, 2003:26). Dijelaskan lebih lanjut oleh (Ilahi, 2013:139) bahwa anak 

berkebutuhan khusus ada dua jenis yaitu anak berkebutuhan khusus permanen dan 

sementara sehingga memerlukan layanan pendidikan yang lebih intensif. 
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Karakteristik intelektual, emosional dan fisik anak berkebutuhan khusus jauh lebih 

tinggi atau jauh lebih rendah dari anak normal sebanyanya.  

Menurut pendapat para ahli diatas dijelaskan bahwa ABK merupakan anak 

yang memiliki kekhususan dan kebutuhan pendidikan berbeda dengan anak normal 

pada umumnya. Kekhususan tersebut meliputi kekhususan fisik, mental, 

intelektual, sosial, ataupun emosional. Setiap anak yang memiliki kekhususan 

tersebut mendapatkan penanganan yang berbeda.  

b.      Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus 

Melalui Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 pasal 129 ayat (3) 

klasifikasi ABK adalah: 1) tunanetra; 2) tunarungu; 3) tunagrahita; 4) tunalaras; 5) 

tunadaksa; 6) anak cerdas istimewa dan bakat istimewa; 7) lamban belajar; 8) 

kesulitan belajar spesifik; 9) autis. Secara singkat klasifikasi ABK dapat dijelaskan 

sebagai berikut: (Garnida, 2015:3-10) 

1) Tunanetra 

Tunanetra adalah anak yang tidak mampu melihat/bisa jadi masih memiliki 

sisa penglihatan. Berdasarkan kemampuan daya melihatnya, anak tunanetra 

diklasifikasikan sebagai berikut : (Garnida, 2015: 3) 

a) Anak kurang awas (low vision) 

b) Anak tunanetra total (totally blind) 

2) Tunarungu 

Tunarungu merupakan anak yang kehilangan atau kekurangan kemampuan 

mendengar baik seluruhnya atau sebagian dikarenakan tidak berfungsinya seluruh 

atau sebagian indera pendengaran. Berdasarkan tingkat keberfungsian pendengaran 

ketunarunguan dibagi ke dalam empat kategori sebagai berikut: (Garnida, 2015:4) 
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a) Ketunarunguan ringan (mild hearing impairment) intensitas 20-40 dB 

b) Ketunarunguan sedang (moderate hearing impairment) intensitas 40-65 dB  

c) Ketunarunguan berat (severe hearing impairment) intensitas 65-95 dB 

d) Ketunarunguan berat sekali (profour hearing impairment) adalah kondisi 

dimana hanya mampu mendengar bunyi dengan intensitas 95 atau lebih keras.  

3) Tunagrahita 

Anak tunagrahita yaitu anak yang memiliki kendala dan keterbelakangan 

perkembangan mental atau intelektual di bawah rata-rata, sehingga menemui 

masalah untuk menyelesaikan tugasnya. Berdasarkan tingkat kecerdasannya, anak 

tunagrahita dikelompokkan menjadi empat, yaitu: (Garnida, 2015:5-6) 

a) Tunagrahita ringan memiliki IQ 55-70 

b) Tunagrahita sedang dengan IQ 40-55 

c) Tunagrahita berat, seseorang yang memiliki IQ 25-40 

d) Tunagrahita berat sekali, seseorang yang memiliki IQ < 25. 

4) Anak dengan gangguan perilaku (Tunalaras) 

Anak tunalaras yakni anak yang berperilaku melenceng baik pada tahap berat, 

sedang atau sangat berat sebagai berdampak terganggunya perkembangan sosial 

dan emosi yang merugikan dirinya atau lingkungan. Menurut (Garnida, 2015:6) ada 

tiga kategori anak tunalaras yakni : a) tunalaras ringan, b) tunalaras sedang, c) 

tunalaras berat. 

5) Tunadaksa 

Tunadaksa adalah kecacatan atau kekurangan pada tulang, persendian, saraf 

dan sistem otot yang diakibatkan virus, kecelakaan baik sebelum lahir, saat lahir 

atau sesudah kelahiran (Garnida, 2015:7). Kelainan ini berakibat pada hambatan 
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dalam komunikasi, adaptasi atau hambatan perkembangan pribadi. Klasifikasi 

tunadaksa menurut yaitu: a) Anak layu anggota gerak tubuh, dan b) Anak dengan 

gangguan fungsi syaraf otak (celebral palcy). 

6) Anak Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CIBI) 

Anak berbakat yaitu anak yang mempunyai kemampuan kecerdasan 

(inteligensi), tanggungjawab dan kreativitas diatas anak normal seusianya, sehingga 

untuk menjadikan kelebihannya menjadi prestasi memerlukan pelayanan khusus 

(Garnida, 2015:7-8) . Anak CIBI dibagi menjadi tiga kategori sesuai dengan tingkat 

intelegensinya yaitu: a) Superior, b) Gifted (Anak Berbakat), dan c) Genius. 

7) Lamban belajar (slow learner) 

Lamban belajar (slow learner) yaitu anak yang mempunyai kelebihan 

kecerdasan sedikit di bawah normal namun bukan tunagrahita (Garnida, 2015:8). 

Sebagian mengalami keterlambatan berpikir, namun jauh lebih baik daripada 

tunagrahita, lebih lama dibanding dengan yang normal, membutuhkan waktu 

berulang dan lama supaya mampu menyelesaikan tugas akademik maupun non 

akademik. Anak lamban belajar memiliki kemampuan berpikir abstrak yang rendah 

dibandingkan dengan anak pada umumnya. 

8) Anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik 

Anak berkesulitan belajar spesifik yaitu anak yang memiliki hambatan dalam 

hal kemampuan menulis, berhitung dan membaca (Garnida, 2015:9). Anak 

kesulitan belajar spesifik berupa kesulitan belajar berhitung (diskalkulia), kesulitan 

belajar menulis (disgrafia), kesulitan belajar membaca (disleksia) dan pada 

pelajaran lain tidak ada kesulitan. 
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9) Autisme 

Penyandang autisme mengalami kendala dalam komunikasi, sosialisasi dan 

imajinasi (Garnida, 2015:9-10). Gangguan-gangguan tersebut cenderung parah dan 

menyebabkan kesulitan belajar pada anak. Hal tersebut dapat mengganggu dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah, perlu adanya pelayanan khusus untuk 

anak autisme yang tidak dapat disamakan dengan anak normal lainnya. 

c.       Karakteristik dan Kebutuhan Pembelajaran ABK 

Anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik atau ciri khas. 

Karakteristik setiap jenis ABK juga berbeda - beda pula. Berikut adalah 

karakteristik serta kebutuhan pembelajaran dari anak berkebutuhan khusus: 1) 

tunanetra; 2) tunarungu; 3) tunagrahita; 4) tunalaras; 5) tunadaksa; 6) anak cerdas 

istimewa dan bakat istimewa; 7) lamban belajar; 8) kesulitan belajar spesifik; 9) 

autis (Delphie, 2006:21-26). Penjelasannya sebagai berikut :  

1) Tunanetra 

Pelayanan pendidikan untuk anak tunanetra adalah berhitung, menulis dan 

membaca menggunakan huruf braille untuk tunanetra total, dan untuk yang masih 

mempunyai sisa penglihatan hanya memerlukan kaca pembesar atau huruf cetak 

besar, media yang bisa disentuh didengar atau diperbesar (Delphie, 2006:21). Agar 

dapat mengenali anak tunanetra dilihat ciri sebagai berikut: a) tidak bisa melihat, b) 

kurang melihat (kabur), tidak bisa mengenali jarak enam meter, c) kesulitan 

mengambil benda kecil di dekatnya, d) kerap meraba dan tersandung waktu 

berjalan, e) peradangan hebat pada kedua bola mata, f) mata selalu bergoyang. 
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2) Tunarungu 

Memiliki hambatan dalam pendengaran menyebabkan anak tunarungu 

mempunyai  karakter yang khusus, berbeda dengan anak normal lainnya. Menurut 

(Delphie, 2006:21) berikut ciri anak tunarungu:  a) suka memiringkan kepala karena 

usaha mendengar, b) banyak perhatian terhadap getaran, c) lama dalam 

perkembangan bahasa, d) selalu memakai isyarat dalam berkomunikasi, f) sedikit 

tidak tanggap saat diajak bicara, g) ucapan kata tidak jelas, kualitas suara 

aneh/monoton. Kebutuhan anak tunarungu sebenarnya tidak beda dengan anak pada 

umumnya, namun membutuhkan perhatian saat pembelajaran, yaitu: a) tidak 

berbicara dengan membelakanginya, b) anak sebaiknya duduk paling depan, 

sehingga gampang melihat bibir guru, c) lihat gerak – gerik anak yang suka 

memiringkan kepala saat mendengarkan. 

3) Tunadaksa 

Berikut ciri anak tunadaksa (Delphie, 2006:22) : a) jari tangan kaku sulit 

menggenggam, b) ada anggota gerak lebih kecil dari biasa/kurang sempurna, c) 

anggota gerak kaku, layu, lemah/lumpuh. Sebelum memberikan layanan 

pembelajaran untuk tunadaksa sebaiknya melihat hal berikut: a) sisi kesehatan anak 

yaitu kelainan khusus seperti kencing manis atau pernah dioperasi b) kemampuan 

gerak dan mobilitas seperti penggunaan transportasi saat pergi ke sekolah, alat 

bantu gerak c) ada tidak kelainan saat berkomunikasi atau alat komunikasi yang 

dipakai seperti tulisan, isyarat maupun lisan, d) kemampuan saat merawat diri 

seperti mampu tidak saat menjalankan perawatan diri dalam aktivitas sehari-hari. 

Contohnya: saat makan, mandi, berpakaian, e) sikap anak saat memakai alat bantu, 
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duduk saat pembelajaran, saat istirahat, dikamar kecil, sehingga physical therapis 

sangat diperlukan. 

4) Berbakat 

Anak cerdas berbakat istimewa atau gifted and talented children mempunyai 

ciri berikut (Delphie, 2006:22-23) : a) mempunyai rasa ingin tahu yang kuat b) bisa 

memberikan jawaban dan alasan logis, sistematis dan kritis c) mampu konsentrasi 

dalam waktu yang panjang, terutama saat tugas atau bidang yang disukai d) suka 

melakukan hal baru e) mempunyai daya ingat kuat f) bisa  memahami materi 

pelajaran dengan cepat. Kebutuhan pembelajaran anak bakat istimewa sebagai 

berikut: 1) program pengayaan horisontal yaitu: mengembangkan pengayan 

memperdalam dan memperluas hal yang ada di luar kurikulum biasa, 2) program 

pengayaan vertikal yaitu: acceleration, percepatan untuk mengikuti program yang 

sesuai dengan kemampuannya, independent study memberikan seluas – luasnya 

anak agar belajar sendiri bidang yang diminati. 

5) Tunagrahita 

Berikut ciri fisik dan penampilan anak tunagrahita (Delphie, 2006:23) : a) 

kepala kecil/besar, b) belum mampu merawat diri sendiri sesuai usia c) 

koordinasi gerakan sering tidak terkendali. Kebutuhan pembelajaran anak 

tunagrahita, yaitu: a) perbedaan karakter belajar anak tunagrahita dengan anak 

normal yaitu anak tunagrahita mengalami hambatan dalam hal : (1) Tingkat 

kemahirannya dalam memecahkan masalah; (2) Melakukan generalisasi dan 

mentransfer sesuatu yang baru; dan (3) Minat dan perhatian terhadap 

penyelesaian tugas. 
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6) Tunalaras 

Tunalaras memiliki ciri-ciri yaitu (Delphie, 2006:24) : a) mengarah pada sifat 

pembangkang, b) mudah marah. Senang melakukan perilaku agresif, mengganggu, 

c) senang melanggar norma susila/hukum/sosial, d) hasil belajar cenderung rendah, 

tidak masuk sekolah. Kebutuhan  belajar  anak  tunalaras  yaitu : a) kurikulum 

disesuaikan kekurangan pada setiap anak,  b) butuh pengembangan mental melalui 

kegiatan sehari-hari dan contoh dari lingkungan fisik, c) butuh lingkungan yang 

kondusif untuk setiap anak. 

7) Lamban belajar  

Berikut ini ciri – ciri anak lamban belajar : (Delphie, 2006:24) 

a) hasil belajar kurang dari 6, b) mengerjakan tugas selalu lebih lama dari pada 

teman - temannya, c) dalam menerima pelajaran terbilang lamban, d) sering 

tinggal kelas. Anak lamban belajar membutuhkan pembelajaran khusus yaitu : 

a) waktu yang dibutuhkan terbilang lama dari pada teman - temannya, b) guru 

harus telaten dan sabar saat menyampaikan pelajaran, c) sering melakukan 

latihan dari pada hafalan dan pemahaman, d) membutuhkan penggunaan media 

pembelajaran yang menarik, e) membutuhkan remidial. 

8) Kesulitan belajar spesifik 

Anak berkesulitan belajar spesifik dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu 

disleksia, disgrafia dan diskalkulia. Masing-masing memiliki ciri yang berbeda. 

Ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan membaca (disleksia) yaitu (Delphie, 

2006:25) : a) menguasai isi bacaan terbilang rendah, b) selalu salah saat membaca. 

Ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan menulis (disgrafia) adalah: a) lambat saat 

menyalin tulisan, b) saat menulis huruf b dengan p, p dengan q, v dengan u, 2 
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dengan 5, 6 dengan 9 selalu salah dan terbalik - balik, c) kesulitan saat menulis lurus 

pada kertas tak bergaris. Ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan berhitung 

(diskalkulia) adalah: a) kesulitan membedakan tanda-tanda: +, -, x, :, >, <, =, b) 

kesulitan mengoperasikan hitungan/bilangan, c) selalu salah membilang secara 

berurutan, d) sulit  membedakan angka 9 dengan 6; 17 dengan 71, 2 dengan 5, 3 

dengan 8. 

9) Autis 

Ciri-ciri anak autis, yaitu: (Delphie, 2006:25-26) 

a) dalam bahasa menemui hambatan, b) kesusahan saat merespon emosi dengan 

isyarat sosial, c) kesusahan saat mengungkapkan perasaan, d) kurang mempunyai 

perasaan empati, e) senang berperilaku di luar kontrol dan meledak-ledak. Anak 

autis memerlukan pembelajaran khusus yaitu: a) memerlukan pengembangan 

strategi belajar kelompok, b) butuh cara untuk menghilangkan perilaku negatif saat 

pembelajaran  

 

3.      Pelaksanaan Pembelajaran 

a. Pengertian Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran mesti dibuat dengan baik, disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa dan didukung kompetensi guru, media, sumber dan strategi 

pembelajaran yang memadai, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

(Garnida, 2015:84). Pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusi sama dengan 

pelaksanaan pembelajaran di sekolah lainnya. Proses pembelajaran meliputi 

perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajar. Berdasarkan penjelasan 

tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran inklusi sama dengan 

pembelajaran di sekolah regular pada umumnya. Proses pembelajaran inklusi bagi 
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ABK terdiri dari proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 

agar mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien.  

Hal perlu dilakukan dalam perencanaan pembelajaran ABK di sekolah inklusi 

yaitu: 1) menyusun pengelolaan kelas, 2) menyusun strategi pendekatan kegiatan 

belajar mengajar, 3) menyusun prosedur kegiat an belajar mengajar, 4) menyusun 

penggunaan sumber dan media belajar, 5) menyusun penilaian (Garnida, 2015:122-

123). 

Komponen yang terdapat pada perecanaan pembelajaran adalah Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran dan Program Pembelajaran Individual. Berikut 

penjelasannya: 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Modifikasi. 

Kurikulum reguler modifikasi adalah kurikulum yang jenis penilaian, strategi 

pembelajaran dan program lainnya dimodifikasi namun tetap melihat kebutuhan 

siswa berkebutuhan khusus (Garnida, 2015:124). Pada sekolah inklusi RPP yang 

digunakan untuk ABK haruslah dimodifikasi disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan belajar siswa. Komponen RPP yaitu: a) identitas mata pelajaran, b) 

Alokasi waktu, c) Kompetensi Inti, d) Kompetensi dasar, e) Indikator, f) Tujuan 

pembelajaran, g) Materi ajar, h) Metode pembelajaran, i) Kegiatan pembelajaran 

yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup, j) Sumber 

belajar dan media pembelajaran, dan k) Penilaian hasil belajar (Garnida, 2015:124). 

2) Program Pembelajaran Individual (PPI) 

Program Pembelajaran Individual (PPI) dibuat oleh pihak yang ada pada 

pelaksanaan pembelajaran. Pihak - pihak tersebut diantaranya yaitu kepala sekolah, 

guru kelas atau guru mata pelajaran, guru pembimbing khusus, psikolog atau 
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psikiatris,orang tua, dan pihak-pihak lain yang menunjang program belajar 

mengajar. PPI di lakukan di awal semester dan di evaluasi pada saat program 

berakhir, waktu evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sehingga dapat 

dilakukan setiap satu bulan atau juga tiga bulan sekali. PPI ini bersifat fleksibel 

dengan memperhatikan tingkat perkembangan dan kebutuhan setiap siswa. PPI ini 

akan berbeda setiap individunya (Garnida, 2015:111). 

Berikut adalah komponen utama yang ada pada PPI :  

a) Tingkat kemampuan atau prestasi (performance level), diketahui setelah 

melakukan asesmen melalui pengamatan dan tes tertentu guru kelas bisa tahu 

kebutuhan pembelajaran yang sesuai untuk siswa, b) Sasaran program tahunan 

(annual goals). Program jangka-panjang selama kegiatan sekolah, dan dapat 

dipecah-pecah menjadi beberapa sasaran antara (terminal goals) yang dituangkan 

ke dalam program semester, c) Sasaran jangka pendek atau Short-Term Objective. 

Sasaran jangka-pendek ini bersifat sasaran antara yang diterapkan setiap semester 

dalam tahun yang berjalan. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran ABK 

Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan karakter belajar siswa. 

Pelaksanaan pembelajaran ini merupakan transfer ilmu yang dilakukan guru dengan 

mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ataupun PPI yang telah 

disusun sebelumnya. Kegiatan pembelajaran inklusi akan berbeda, baik dalam 

kegiatan, media maupun metode. Pada kelas reguler bahan belajar untuk ABK 

dengan siswa reguler tidak berbeda secara signifikan, namun lain halnya dengan 

pembelajaran di kelas khusus. Garnida (2015:84) bahwa pelaksanaan pembelajaran 
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di sekolah inklusi tidak berbeda dengan proses pembelajaran pada sekolah-sekolah 

lainnya.”  

Hubungan yang aktif antara siswa dan guru menunjukkan bahwa adanya 

hubungan dalam kegiatan pembelajaran yang ramah. Hubungan yang 

dilakukan memiliki tujuan agar dapat mengubah perilaku peserta didik (Kustawan, 

2013:57). Hal ini dapat menumbuhkan sikap dan sifat positif untuk anak 

berkebutuhan khusus salam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Bahan Ajar 

dalam pelaksanaan pembelajaran ramah untuk siswa, dan guru yang baik akan 

melakukan pembelajaran yang interaktif agar perhatian anak didiknya terpusat 

hanya pada guru (Kustawan, 2013:113).  Hubungan siswa dengan siswa dilakukan 

bertujuan untuk mengubah perilaku dan perbuatan seorang peserta didik 

(Kustawan, 2013:57). Interaksi dalam kegiatan pembelajaran yang ramah 

menggambarkan hubungan yang aktif antara peserta didik dengan guru atau guru 

dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik. 

Media pembelajaran adaptif yaitu media pembelajaran yang dibuat, dirancang 

dan digunakan saat pembelajaran agar berguna dalam proses pembelajaran 

(Kustawan, 2013:117). Memilih media pembelajaran disesuaikan dengan tujuan, 

kebutuhan, materi, kemampuan, dan karakteristik anak agar dapat menunjang 

efektivitas pelaksanaan dan hasil pembelajaran.  

c. Penilaian 

Hasil penilaian yang diperoleh dapat dipakai untuk bahan evaluasi terhadap 

ketuntasan belajar siswa. Hasil penilaian dipakai untuk mengetahui efektivitas 

pembelajaran yang dilakukan guru sebagai umpan balik atas rencana pembelajaran 

yang telah disusun (Kustawan, 2013:82). 
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Teknik penilaian yang digunakan sekolah penyelenggara inklusi yakni : 

1) tes tertulis, teknik penilaian berupa tes objektif maupun uraian, 2) observasi, 

teknik penilaian dengan cara mencatat hasil pengamatan terhadap objek, 3) 

penugasan,teknik penilaian menyelesaikan tugas di luar kegiatan pembelajaran di 

kelas, 4) tes lisan, dilakukan melalui komunikasi langsung antara siswa dan guru, 

5) jurnal, merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi 

informasi kekuatan dan kelemahan siswa, 6) inventori, skala psikologis yang 

dipakai untuk mengungkapkan sikap, minat, emosi, motivasi, hubungan antar 

pribadi dan persepsi siswa terhadap suatu objek psikologis yang dapat dilakukan 

melalui wawancara dan pemberian angket, 7) penilaian antar teman, merupakan 

teknik penilaian dengan cara meminta siswa untuk mengemukakan kekurangan dan 

kelebihan temannya dalam hal tertentu (Kustawan, 2013 : 86-87). 

d. Model Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus 

Untuk memudahkan ABK dan orangtua saat menentukan layanan pendidikan 

yang sesuai karakteristik dan kebutuhannya, tiga bentuk model layanan pendidikan 

bagi ABK mulai dari model klasik sampai model terkini yaitu: (Suparno, 2007:9-

14), 1) layanan pendidikan segregrasi, 2) layanan pendidikan terpadu/integrasi, 3) 

layanan sekolah inklusi. Penjelasannya sebagai berikut : 

1) Bentuk Layanan Pendidikan Segregrasi 

Layanan pendidikan yang terpisah dari layanan pendidikan anak normal. 

Anak berkebutuhan khusus dibantu dengan layanan pendidikan di lembaga 

pendidikan khusus, seperti SLB atau SDLB, SMPLB, SMALB. Layanan 

pendidikan segregasi menggambarkan sistem pendidikan yang paling tua.  

Berikut ini 4 layanan pendidikan segregrasi : 
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a) Sekolah Luar Biasa (SLB) 

SLB-A bagi tunanetra, SLB-B bagi tunarungu, SLB-C bagi tunagrahita, SLB-

D bagi tunadaksa, dan SLB-E bagi tunalaras. SLB-BC bagi tunarungu dan 

tunagrahita, SLB-ABCD bagi tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa 

kedua sekolah tersebut merupakan SLB yang mendidik lebih dari satu kelainan. 

b) Sekolah Luar Biasa Berasrama 

SLB berasrama adalah bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi fasilitas 

asrama. SLB berasrama terdapat kesinambungan program pembelajaran dengan 

yang ada disekolah jadi asrama adalah tempat pembinaan setelah anak di sekolah. 

c) Kelas jauh/Kelas kunjung 

Kelas kunjung merupakan tempat yang disiapkan guna membantu layanan 

pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang tempat tinggal jauh dari SLB 

atau SDLB. Penyelenggaraan kelas jauh/kelas kunjung adalah kebijakan 

pemerintah untuk pemerataan kesempatan belajar dan menyelesaikan wajib belajar. 

d) Sekolah Dasar Luar Biasa 

Sekolah Dasar Luar Biasa adalah sekolah yang didalamnya terdapat berbagai 

kelainan dan dididik di satu tempat. SDLB terdapat anak tunanetra, tunarungu, 

tunagrahita, dan tunadaksa. SDLB sebenarnya sama dengan SLB namun SDLB 

adalah sekolah untuk anak berkebutuhan khusus usia sekolah dasar.  

2) Bentuk Layanan Pendidikan Terpadu/Integrasi 

Layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus belajar dengan anak 

normal di sekolah reguler. Layanan pendidikan integrasi merupakan sistem 

pendidikan terpadu. Berikut ini 3 layanan pendidikan terpadu untuk anak 

berkebutuhan khusus : 
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a) Bentuk Kelas Biasa  

Layanan pendidikan ini ABK belajar di kelas biasa dengan menggunakan 

kurikulum biasa. Layanan pendidikan ini sering juga disebut keterpaduan penuh. 

Pendekatan, metode, cara penilaian yang dipakai sama dengan yang dipakai di 

sekolah umum. 

b) Kelas Biasa dengan Ruang Bimbingan Khusus 

ABK belajar di kelas biasa menggunakan kurikulum biasa dan mengikuti 

layanan khusus untuk mata pelajaran yang tidak bisa diikuti anak berkebutuhan 

khusus bersama anak normal. Pendidikan khusus dilaksanakan di ruang bimbingan 

khusus oleh GPK menggunakan pendekatan individu dan metode yang sesuai. 

Ruang bimbingan khusus dilengkapi dengan peralatan khusus untuk memberikan 

latihan dan bimbingan khusus. 

c) Bentuk Kelas Khusus 

ABK mengikuti pendidikan  kurikulum di SLB secara penuh dan berada di 

kelas khusus sekolah umum. Guru pembimbing khusus bertugas sebagai pelaksana 

program di kelas khusus. Pendekatan, metode, dan cara penilaian yang digunakan 

di SLB.  

3) Bentuk Layanan Sekolah Inklusi 

Sekolah biasa penyelenggaraan inklusi, yang mengakomodasi semua ABK (yang 

memiliki IQ normal) bagi: 

a) Anak yang mempunyai kelainan, kecerdasan istimewa, bakat istimewa. 

b) Anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus. 
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B.     Kajian Penelitian Yang Relevan 

 

No. Judul Penelitian Peneliti Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Penelitian yang 

relevan : 

“Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Anak 

Berkebutuhan 

Khusus 

Tunagrahita di 

Kelas V SD 

Negeri Inklusi 

Margosari 

Kecamatan 

Pengasih 

Kabupaten 

Kulon Progo”. 

 

 

 

 

 

 

Penelitian yang 

relevan : 

“Evaluasi 

Pembelajaran 

Anak 

Berkebutuhan 

Khusus (ABK) di 

Kelas Inklusi SD 

Plus Darul ‘Ulum 

Jombang”. 

Titin 

Indrawati, 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilik 

Maftuhatin, 

2014. 

a. Menganalisis 

tentang 

pelaksanaan 

pembelajaran 

ABK di sekolah 

inklusi. 

b. Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Menganalisis 

tentang 

pelaksanaan 

pembelajaran 

anak 

berkebutuhan 

khusus dikelas 

inklusi sebagai 

objek 

penelitian. 

b. Penelitian 

dilakukan 

dengan 

pendekatan 

kualitatif. 

a. Fokus penelitian 

dilaksanakan di 

SDN Inklusi 

Margosari 

Kecamatan 

Pengasih 

Kabupaten Kulon 

Progo. 

b. Fokus penelitian 

pelaksanaan 

pembelajaran 

ABK tuna grahita 

di kelas 5 SDN 

Inklusi Margosari 

Kecamatan 

Pengasih 

Kabupaten Kulon 

Progo. 

 

 

 

a. Fokus penelitian 

dilaksanakan di 

Kelas Inklusi SD 

Plus Darul ‘Ulum 

Jombang. 

b. Fokus penelitian 

mengakaji tentang 

evaluasi 

pembelajaran 

ABK di kelas 

Inklusi SD Plus 

Darul ‘Ulum 

Jombang. 

 

a. Guru menggunakan 

rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) 

reguler, namun 

melakukan 

penyesuaian dalam 

memberikan materi, 

manajemen kelas yang 

dilakukan yaitu dengan 

memulai dan 

mengakhiri 

pembelajaran tepat 

waktu, memberikan 

umpan balik melalui 

katakata, sentuhan, 

memberikan pujian, 

modifikasi materi 

dengan mengurangi 

dan mengurutkan 

tingkat kesulitan 

materi. 

a. Evaluasi pembelajaran 

sudah bagus karena 

guru menerapkan dua 

metode dalam evaluasi 

yaitu dengan soal yang 

disamakan dengan 

reguler dan kedua soal 

sesuai dengan 

kebutuhan siswa, 

disertai dengan 

portofolio yang 

mencatat 

perkembangan siswa 

selama pembelajaran. 

 

 

Perbedaan dan kelebihan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu : 

1. Meneliti tentang pelaksanaan pembelajaran ABK  

2. Penelitian hanya dilakukan dikelas khusus saja dengan seluruh siswa ABK 

yang ada. 

  

Tabel 2.1 Penelitian Relevan 
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C.    Kerangka Pikir 

 

 

 

Pendidikan Inklusi 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(Permendiknas) nomor 70 Tahun 2009 

Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk semua peserta 

didik yang mempunyai kelainan dan kecerdasan atau bakat istimewa agar dapat 

mengikuti pembelajaran dengan peserta didik pada umumnya. 

Teori 

Kondisi Ideal 

Kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus di 

SDN Jatimulyo 1 Malang. 

Guru pembimbing khusus 

sebagai pelaksana kegiatan 

pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus di 

SDN Jatimulyo 1 Malang. 

Kepala sekolah sebagai 

pemimpin yang mengawasi 

pelaksanaan pembelajaran 

anak berkebutuhan khusus 

di SDN Jatimulyo 1 

Malang. 

Kondisi Lapang 

Fokus Penelitian : 

1. Kegiatan pembelajaran anak berkebutuhan 

khusus yang dilaksanakan. 

2. Kendala yang dihadapi. 

3. Solusi yang diberikan. 

 

Metode Penelitian : 

Jenis penelitian : Deskriptif 

Pendekatan : Kualitatif 

Metode  : Dokumentasi, observasi, wawancara 

 

 

Hasil: 

Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran 

anak berkebutuhan khusus di SDN Jatimulyo 

yang dilaksanakan, kendala yang dihadapi, dan 

solusi yang diberikan. 
 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 


