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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pendidikan Inklusif 

Secara filosofis, pendidikan inklusif hampir sama dengan falsafah bangsa 

ini, yaitu Bhineka Tunggal Ika yang berarti meniadakan perbedaan dan 

menjadikan satu kesatuan dalam berbagai keberagaman. Hal ini berarti bahwa 

bangsa ini sejak dulu telah memahami dan menerapkan adanya nilai kesatuan 

dalam berbagai perbedaan. Di bawah ini akan dipaparkan mengenai pendidikan 

inklusif secara gambling dan menyeluruh. 

a. Pengertian Pendidikan Inklusif 

Pendidikan harus mengedepankan asas keterbukaan dan demokrasi pada 

semua orang. Pendidikan di sini dimaksudkan agar pendidikan dapat diperoleh 

semua kalangan masyarakat tanpa memandang latar belakang masyarakat 

tersebut. Prinsip ini sesuai dengan yang termaktub dalam UU No. 20 tahun 2003 

pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan 

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, 

nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Hal ini berarti bahwa 

pendidikan memberikan tawaran untuk hidup berkeadilan, karena dalam 

pendidikan tidak membeda-bedakan kasta ataupun golongan termasuk juga para 

kaum disabilitas. 

Di dunia pendidikan, para kaum disabilitas bukannya tidak diberi peluang 

untuk memperoleh pendidikan. Sejak dahulu sudah ada lembaga yang mengatur 
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tentang pendidikan para kaum disabilitas. Seperti halnya dibuatkan sekolah luar 

biasa (SLB) bagi penyandang diasbilitas. Namun komunitas kecil yang terdiri dari 

sesame kaum diasbilitas yang belajar bersamaan kurang memberikan pengaruh 

yang signifikan dalam memandirikan siswa diasbilitas. Mereka hanya bergaul 

sesamanya dan kurang mendapat pengetahuan dunia luar. Padahal tujuannya 

adalah memandirikan serta memberikan ruang untuk bersosialisasi dan 

beraktualisasi bagi anak-anak tersebut. 

Pendidikan inklusif hadir sebagai solusi tentang permasalahan tersebut. 

Konsep ini menawarkan bahwa pendidikan dapat diakses dengan mudah oleh 

semua kalangan, termasuk para penyandang disabilitas. Mereka akan diberikan 

input pelajaran seperti anak normal pada umumnya meskipun ada keterbatasan 

tertentu dari mereka. Luasnya cakupan pendidikan inklusif ini akan memberikan 

dampak pada mereka sebagai upaya tidak merasa termarginalkan dengan khalayak 

umum lainnya. Keberadaan pendidikan inklusif bukan saja sebagai penampung  

bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah terpadu, melainkan juga sebagai tempat 

untuk mengembangkan potensi yang dimiliki mereka. 

Beberapa ahli memberikan pendapat yang berbeda mengenai pengertian 

dari pendidikan inklusif. Ilahi (2013: 24) menyatakan bahwa pendidikan inklusif 

didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menampung semua anak yang 

berkebutuhan khusus ataupun anak yang memiliki kesulitan membaca dan 

menulis. Semua anak tanpa terkecuali dapat dengan mudah memperoleh 

pendidikan yang sesuai. Terlebih lagi Illahi berfokus pada anak yang mengidap 

kesulitan membaca dan menulis. Tujuannya yaitu supaya para penyandang 
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kesulitan membaca dan menulis mampu mengatasi kelemahannya dan mampu 

bermasyarakat dengan baik. 

Menurut Garnida (2015: 48) pendidikan inklusif merupakan sistim 

penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu 

dan anak-anak lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan 

keterbatasan masing-masing. Selanjutnya, Staub dan Peck (Effendi, 2013: 25) 

mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan 

ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas regular. Hal ini menunjukkan 

bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan dan terbuka bagi anak 

berkelainan, apapun kelainanya dan bagaimanapun gradasinya.  

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif adalah konsep 

pendidikan terpadu bagi semua anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, 

khususnya bagi anak penyandang disabilitas yang diselenggarakan di sekolah 

formal. Penggunaan kurikulum dalam pendidikan inklusif juga harus disesuaikan 

dengan kebutuhan siswa, baik siswa reguler maupun siswa berkebutuhan khusus. 

Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketimpangan proses pemberian ilmu dari 

guru oleh siswa. Selain itu, hal ini akan menguntungkan proses belajar mengajar 

baik dilihat dari sisi guru maupun dari sisi siwa berkebutuhan khusus. 

 

b. Landasan Pendidikan Inklusif 

1. Landasan Filosofis 

Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia dapat 

dijelaskan menjadi tiga pokok bahasan. Pertama, Bangsa Indonesia merupakan 

bangsa yang berbudaya dengan lambang negara Garuda Pancasila dan dengan 
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semboyan Bhineka Tunggal Ika. Keragaman etnik, budaya, dialek, adat istiadat 

dan budaya merupakan kekayaan bangsa dan harus tetap menjunjung tinggi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di dalam semboyan dan nilai-nilai 

Pancasila terdapat nilai tentang persatuan dan keadilan, tentunya hal ini juga tidak 

terlepas dari dunia pendidikan, khususnya pendidikan bagi kaum disabilitas. 

Kedua, pandangan agama - khususnya Islam – diantaranya menegaskan 

bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci, kemuliaan seseorang di hadapan 

Tuhan (Allah SWT) tidak dipandang dari segi fisik maupun kekayaan, melainkan 

ketaqwaan, Allah tidak merubah nasib suatu kaum melainkan kaum itu sendiri 

yang berusaha, manusia diciptakan saling berbeda. Di sini bererti bahwa setiap 

manusia mempunyai derajat yang sama tanpa ada strata atau tingkatan 

berdasarkan kemampuan fisik, ekonomi maupun jabatan. Hal ini membuktikan 

bahwa kaum disabilitas mampu bersanding dan berdampingan di segala aspek 

kehidupan, termasuk dalam menenmpuh pendidikan. 

Ketiga, pandangan universal tentang Hak Azasi Manusia, menyatakan 

bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak 

kesehatan dan hak pekerjaan. Dalam DUHAM PBB di Paris tahun 1948 pasal 26 

ayat (1) menyatakan bahwa:  

Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan 

cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan 

pendidikan dasar, pendidikan rendah harus diwajibkan, pendidikan teknik 

dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan 

pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua 

orang berdasarkan kepantasan. 

 

Dari Deklarasi Umum HAM tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang 

tanpa terkecuali mendapat hak untuk menempuh pendidikan, baik di tingkat dasar, 

menengah maupun pendidikan tinggi. Secara umum dapat diartikan bahwa peserta 
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didik yang menempuh pendidikan tidak ada kriteria khusus untuk membatasi para 

kaum disabilitas menempuh pembelajaran. Dengan kata lain, pintu gerbang 

pendidikan terbuka sangat lebar bagi mereka. 

 

2. Landasan Yuridis 

Selain memiliki landasan filosofis, pendidikan inklusif di Indonesia 

tentunya mempunyai landasan hukum tersendiri sebagai pijakan untuk 

melaksanakan program tersebut. Pertama, UUD 1945 (amandemen) pasal 31 ayat 

(1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, ayat (2) setiap warga negara 

wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kedua, 

UU No. 23 th 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 48 pemerintah wajib 

menyelenggarakan pendidikan dasar minimal Sembilan tahun untuk semua anak, 

pasal 49 negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan 

Ketiga, UU No. 20 th 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional pasal 5 

ayat (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu., ayat (2) warga negara yang memiliki kelainan fisik, 

emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan 

khusus., ayat (3) warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta 

masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus., 

ayat (4) warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa 

berhak memperoleh pendidikan khusus. Kemudian pasal 11 ayat (1) Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta 

menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara 
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tanpa diskriminasi, ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin 

tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang 

berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Selanjutnya pasal 12 ayat (1) setiap 

peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: (b) mendapatkan pelayanan 

pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; (e) pindah ke 

program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Dan pasal 

32 ayat (1) pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang 

memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan 

fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat 

istimewa, ayat (2) pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta 

didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, 

dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi 

ekonomi.  

Keempat. Peraturan Pemerintah No. 19 th 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan pasal 2 ayat (1) Lingkungan Standar Nasional Pendidikan meliputi 

standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan 

kependidikan,standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan, dan standar penilaian. Juga dijelaskan bahwa satuan pendidikan 

khusus terdiri atas SDLB, SMPLB, SMALB. Kelima, surat edaran Dirjen 

Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003 perihal pendidikan inklusif: 

menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap Kabupaten/Kota sekurang-

kurangnya empat sekolah, yang terdiri dari SD, SMP, SMA dan SMK. 
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c. Sejarah Pendidikan Inklusi 

Awal mula berkembangnya pendidikan inklusif di dunia sebenarnya 

diprakarsai oleh negara-negara Skandinavia (Denmark, Norwegia, Swedia). 

Kemudian di Amerika Presiden Kennedy memerintahkan para pakar pendidikan 

khusus ke Skandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan least restrictive 

environment yang ternyata cocok diterapkan di Amerika pada tahun 1960-an. Di 

era globalisasi ini, tuntutan pendidikan di seluruh dunia begitu terasa, terutama 

pada pendidikan inklusif. Pada tahun 1989 di Bangkok diadakan konvensi dunia 

tentang pendidikan dan hak anak yang menghasilkan education for all. Hasil 

konvensi ini akan mmengikat para pakar peserta konvensi tersebut agar semua 

anak tanpa terkecuali, termasuk anak ABK mendapat pendidikan yang selayaknya 

dan memadai tanpa ada diskriminasi.   

Di Iggris pada tahun 1991 dalam Education Act mulai memperkenalkan 

konsep pendidikan inklusif bagi ABK yang ditandai dengan pergeseran 

pendidikan segregatif ke pada sistim integratif. Sebagai follow up dari Ed.Act. dan 

deklarasi Bangkok tersebut, pada tahun 1994 diselenggarakan konvensi 

pendidikan di Salamanca, Spanyol yang menelurkan perlunya pendidikan inklusif 

yang selanjutnya dikenal dengan the Salamanca statement on inclusive education. 

Sebenarnya di Indonesia program pendidikan inklusif sudah digalakkan sejak 

tahun 1980-an, akan tetapi kurang berkembang. Kemudian pada tahun 2000-an 

kembali dimunculkan tentang konsep pendidikan inklusif di Indonesia, program 

ini merupakan kelanjutan dari program pendidikan terpadu tahun sebelumnya 

yang kurang berkembang. Sebagai tindak lanjut dari beberapa konvensi 

pendidikan dunia tentang pendidikan inklusif, pada tahun 2004 Indonesia 
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menggelar konvensi nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan 

komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif demi menampung dan mewadahi 

para kaum disabilitas. Perjuangan untuk memenuhi kebutuhan ABK kemudian 

diadakan simposium internasional pada tahun 2005 di Bukittinggi yang 

diantaranya menghasilkan Rekomendasi Bukittinggi yang salah satu isinya 

memuat tentang perlunya mengembangkan konsep pendidikan inklusif sebagai 

upaya untuk menampung dan mewadahi bakat maupun potensi setiap anak dalam 

dunia pendidikan yang berkualitas dan layak. 

 

d. Anak Berkebutuhan Khusus 

Konsep anak berkebutuhan khusus atau ABK memiliki arti yang lebih luas 

dan lebih kompleks dari pada pengertian anak luar biasa. ABK merupakan anak 

yang membutuhkan pelayanan yang lebih spesifik dibandingkan dengan anak 

pada umumnya (Garnida 2015: 1). Dalam perkembangannya, anak berkebutuhan 

khusus memiliki keterlambatan dan hambatan dalam belajar. Oleh karena itu, 

anak berkebutuhan khusus memerlukan pelayanan yang sesuai dengan kebutuha 

masing-masing anak. 

Pemberian pelayanan pendidikan dimaksudkan agar para penyandang 

disabilitas mampu memperoleh pendidikan semestinya seperti anak pada 

umumnya. Menurut Mulyono (2009: 26) anak berkebutuhan khusus dapat 

dimaknai dengan anak-anak yang tergolong cacat atau yang menyandang 

ketunaan, dan juga anak lantib atau anak berbakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami kelebihan dan 

kekurangan dibandingkan dengan anak lainnya dan membutuhkan pelayanan 
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pendidikan spesifik untuk menumbuhkembangkan potensinya. Hal ini 

dimaksudkan supaya tidak terjadi ketimpangan layanan pendidikan baik untuk 

anak normal dengan anak ABK. 

Secara umum, penyebab anak berkebutuhan khusus dikategorikan menjadi 

dua, yaitu anak yang memiliki kebutuhan khusus yang bersifat permanen, yaitu 

anak yang mengidap suatu kelainan dari bawaan dan anak berkebutuhan khusus 

yang bersifat temporer, yaitu mereka yang mengalami hambatan dan kesulitan 

yang dikarenakan oleh kondisi dan situasi lingkungan. Misalnya, anak 

berkebutuhan temporer yaitu anak yang mengalami kesulitan membaca dan 

menulis karena kekeliruan guru mengajar, anak yang mengalami kesulitan 

beradaptasi karena bencana alam atau kerusuhan, anak yang mengalami hambatan 

belajar dan perkembangan karena isolasi budaya atau karena kemiskinan, dan 

sebagainya. Anak yang mengalami kebutuhan khusus temporer apabila tidak 

segera ditangani dengan tepat maka hal yang sangat fatal pun bisa terjadi, yaitu 

gangguan atau kelainan tersebut lama kelamaan akan menjadi permanen dan sulit 

untuk ditangani. 

 

e. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak Berkebutuhan Khusus dapat diklasifikasikan menjadi lima, yaitu 

gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas, gangguan tingkah laku, 

disabilitas belajar, retardasi mental (keterbelakangan mental), dan gangguan 

autistik (Davidson dkk, 2006). Sedangkan pandangan lain dari Syamsul (2010) 

mengklasifikasikan ABK menjadi (1) kelainan sensori, seperti cacat penglihatan 

atau pendengaran, (2) deviasi mental, ternmasuk gifted dan retardasi mental, (3) 
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kelainan komunikasi, termasuk problem bahasa dan ucapan, (4) ketidak mampuan 

belajar, termasuk masalah belajar serius karena kelainan fisik, (5) perilaku 

menyimpang atau gangguan emosional, (6) cacat fisik dan kesehatan.  

 Berkaitan dengan klasifikasi ABK, Garnida (2015) menyebutkan adanya 

beberapa kelompok ketunaan yang meliputi tunanetra, tunarungu/dan atau 

tunawicara,  tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak gangguan belajar spesifik, 

anak lamban belajar (slow learner), anak cerdas istimewa dan bakat istimewa 

(CIBI), dan anak autis (Autisme). Jadi secara garis besar, ABK dapat 

dikelompokkan menjadi tunanetra, tunarungu/dan atau tunawicara, tunagrahita, 

tunadaksa, tunalaras, anak gangguan belajar spesifik, anak lamban belajar, anak 

cerdas istimewa/bakat istimewa, dan anak autis. Dan secara umum, berdasarkan 

penyebabnya Anak Berkebutuhan Khusus dikelompokkan menjadi dua yaitu 

gannguan temporer dan permanen. Gangguan permanen berasal dari bawaan lahir 

atau genetic, sedangkan gangguan temporer terjadi akibat lingkungan, seperti 

bencana alam, kecelakaan dan sebagainya. Oleh karena di kelas 2 A SDN 

Ketawanggede hanya terdapat 2 jenis anak difabel yaitu anak lamban belajar dan 

anak Autis, maka fokus penelitian saya hanya dalam lingkup dua jenis ABK 

tersebut. 

 

f. Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus 

1) Anak Lamban Belajar (Slow Learner) 

Lamban belajar adalah kemampuan intelektual yang sedikit dibawah anak 

normal lainnya dalam semua mata pelajaran. Cooter dkk (dalam Triani dan Amir, 

2013: 3) menjelaskan bahwa anak lamban belajar adalah anak yang memiliki 
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prestasi belajar rendah atau sedikit di bawah rata-rata anak normal pada salah satu 

atau seluruh area akademik dan mempunyai skor tes IQ antara 70 sampai 90. 

Dalam beberapa hal, anak ini mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, 

merespon rangsangan dan kemampuan beradaptasi, tetapi ini jauh berbeda dengan 

anak tunagrahita dan kemampuannya lebih baik. Mereka membutuhkan waktu 

yang relatif lebih lama dalam belajar sehingga memerlukan pelayanan dan 

pendidikan khusus. Pada umumnya anak lamban belajar prestasinya relatif rendah 

dari anak-anak biasanya. Anak lamban belajar ini juga cenderung kurang percaya 

diri.  

Karakteristik anak lamban belajar menurut Kustawan (2012: 29) yang 

mudah diamati adalah sebagai berikut: rata-rata prestasi belajarnya rendah, kurang 

dari 6; menyelesaikan tugas-tugas akademik sering terlambat dari teman 

sebayanya; daya tangkap terhadap pelajaran lambat; pernah tidak naik kelas. 

Pendapat lain tentang karakteristik anak slow learner dikemukakan oleh Wijaya 

(2010) yaitu fisik anak lamban belajar seperti anak normal lainnya, IQ anak 

lamban belajar antara 50 – 69 sulit dikembangkan sedangkan IQ 70 – 89 masih 

bisa dididik, kemampuan menyesuaikan diri yang lemah terhadap lingkungan 

serta dalam pembelajaran cenderung lamban mengamati dan bereaksi. 

 

2) Anak Autis 

Autis berasal dari kata auto, yang berarti sendiri, dengan demikina anak 

autis dapat diartikan sebagai anak yang bertingkah laku secara sendiri atau dalam 

dunianya sendiri. Anak autis cenderung mengalami hambatan dalam interaksi, 

komunikasi dan bersosialisasi. Banyak sekali gejala yang dialami oleh penderita 
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autis, hal itu tergantung tingkat keparahannya juga. Matson (dalam Hadis, 2006) 

mengemukakan bahwa autistik merupakan gangguan perkembangan yang 

bertentangan atau pervasif. Gangguan perkembangan ini terjadi secara jelas pada 

masa bayi, anak-anak dan remaja. Autistik adalah gangguan yang kompleks 

meliputi komunikasi, interaksi sosial, perilaku, emosi dan aktifitas imajinasi. 

Berikut beberapa karakteristik anak autis yang dikemukakan oleh Garnida 

(2015) antara lain: mengalami hambatan dalam kebahasaan/komunikasi, kesulitan 

mengenal dan merespon emosi dengan isyarat sosial, terlalu kaku dan kurang bisa 

mengekspresikan perasaan, kurang memiliki perasaan dan empati, sering 

bertindak tak terkendali dan meledak-ledak, mengalami masalah perilaku, kurang 

memahami keberadaan dirinya sendiri, berperilaku monoton dan sulit beradaptasi. 

Klasifikasi anak Autis (Autisme) dari DSM-IV/TR (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorder 4th ed. Text Revision) dari APA (American 

Psychiatric Association, 2000) meliputi: (a) Autistic Disorder, hambatan verbal 

dan non verbal yang sangat parah, perilaku yang tidak biasa, yang biasanya 

disebut “autisme”, (b) Asperger Syndrom, secara relatif memiliki bahasa verbal 

yang bagus dengan masalah nonverbal yang agak ringan; minat dan keterkaitan 

yang terbatas, (c) PDD-NOS (Not Otherwise Specified) masalah bahasa nonverbal 

yang tidak memenuhi kriteria PDD disorder yang lain, (d) Rett’s Disorder, 

kelainan syaraf yang bersifat degeneratif (mengalami kemunduran) yang sangat 

langka pada anak perempuan, dan (e) Childhood Disintegrative Disorder, 

kelainan yang sangat langka yang perlu kehati-hatian dalam membedakannya 

dalam kondisi degenerative syarafDari karakteristik anak autis diatas, maka 
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pendidik perlu memperhatikan betul kebutuhan anak didiknya, terutama anak 

autis.  

 

2. Implementasi Pembelajaran Inklusif 

Sistim pendidikan inklusif di Indonesia sebenarnya bukan hal baru, karena 

sejak dulu para leluhur bangsa ini telah menanamkan nilai kesatuan dalam 

berbagai perbedaan. Kalangan umum masih beranggapan bahwa sistim 

pendidikan ini tergolong hal baru di Indonesia. Sistim pendidikan inklusif 

merupakan layanan pendidikan bagi anak disabilitas yang ditempatkan pada 

sekolah reguler bersama anak reguler lainnya. Diyakini, sistim pendidikan ini 

merupakan solusi dan alternatif bagi ABK dalam memenuhi kebutuhan 

pendidikannya.  

Anak berkebutuhan khusus secara fleksibel bisa pindah dari satu bentuk 

layanan kelas dengan layanan kelas lainnya, layanan kelas menurut Hallahan dan 

Kauffman (1991) antara lain: (1) kelas reguler (inklusi penuh), dimana ABK 

bersama anak reguler belajar bersama menggunakan kurikulum reguler, (2) kelas 

reguler dengan cluster, ABK bersama anak normal belajar dalam kelompok 

khusus, (3) kelas reguler dengan pull out, ABK bersama anak reguler belajar 

bersama namun di waktu tertentu ABK tersebut ditarik ke ruang sumber belajar 

dengan guru pembimbing khusus (GPK), (3) kelas reguler dengan cluster dan pull 

out, ABK bersama anak reguler belajar bersama dalam kelompok khusus namun 

di waktu tertentu ABK tersebut ditarik ke ruang sumber belajar dengan GPK, (4) 

kelas khusus dengan pengintegrasian, ABK belajar di sekolah reguler namun di 
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bidang tertentu mereka dapat bergabung dalam kelas reguler, (5) kelas khusus 

penuh, ABK belajar di sekolah reguler namun dipisahkan dengan siswa reguler. 

 

a. Prinsip Pembelajaran Inklusif 

Kegiatan pembelajatran hendaknya dirancang dengan menyesuaikan 

kebutuhan, kemampuan, dan karakter peserta didik serta mengacu pada kurikulum 

yang dikembangkan. Pada dasarnya prinsip pembelajaran inklusif memiliki dua 

prinsip, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum yang diterapkan 

pada pembelajaran inklusif adalah sebagai berikut: (a) prinsip motivasi, guru 

hendaknya selalu memotivasi siswa agar selalu bergairah dalam belajar, (b) 

prinsip latar/konteks, guru menjelaskan materi dengan menggunakan contoh di 

lingkungan sekitar siswa, (c) prinsip keterarahan, guru harus menentukan tujuan 

pembelajaran secara tepat dan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat 

pula, (d) prinsip hubungan sosial, guru harus mengupayakan pembelajaran yang 

interaktif untuk menggalakkan interaksi siswa dengan guru maupun sesama siswa, 

(e) prinsip belajar sambil bekerja, guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk melakukan percobaan dan menemukan hal baru selama pembelajaran, (f) 

prinsip individualisasi, guru mengupayakan agar peserta didk mampu mandiri 

setelah pembelajaran, (f) prinsip menemukan, guru mendororng siswa untuk 

terlibat aktif baik dari segi fisik, mental, social maupun emosional, (g) prinsip 

pemecahan masalah, guru hendaknya sering memberikan persoalan untuk melatih 

siswa memecahkan masalah (Garnida, 2015: 115). 

Selain prinsip umum, terdapat prinsip khusus yang harus diperhatikan 

pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Khususnya dalam melakukan 
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pembelajaran inklusif, Johnsen dan Skjorten (2003) mengemukakan prinsip-

prinsip pelaksanaan pembelajaran antara lain: (a) Tunanetra, meliputi: prinsip 

kekonkretan, prinsip pengalaman yang menyatu, dan prinsip belajar sambil 

melakukan, (b) Tunarungu/Tunawicara, meliputi: prinsisp keterarahan wajah, 

prinsip keterarahan suara, dan prinsip keperagaan, (c) CIBI, meliputi: prinsip 

percepatan belajar/akselerasi, dan prinsip pengayaan, (d) Tunagrahita, meliputi: 

prinsip kasih sayang, prinsip keperagaan, dan prinsip habilitasi dan rehabilitasi, 

(e) Tunadaksa, yaitu: pelayanan medik, meliputi menentukan bentuk terapi dan 

frekuensi latihan, serta menjalin kerjasama dengan GPK jika diperlukan; 

pelayanan pendidikan, meliputi mendorong siswa untuk memperoleh rekomendasi 

dari psikolog dan pembuatan program pendidikan yang disesuaikan kebutuhan; 

dan pelayanan social untuk berinteraksi di lingkungannya, (f) Tunalaras, meliputi: 

prinsip kebutuhan dan keaktifan, prinsisp kebebasan yang terarah, prinsip 

penggunaan waktu luang, prinsip kekeluargaan dan kepatuhan, prinsip setia 

kawan dan idola serta perlindungan, prinsip minat dan kemampuan, prinsip 

emosional, sosial, dan perilaku, prinsisp disiplin, serta prinsisp kasih sayang. 

 

b. Proses Pembelajaran Inklusif 

1. Pembelajaran Anak Lamban Belajar 

Para pakar pendidikan berpandangan bahwa anak lamban belajar lebih 

baik menempuh pendidikan di sekolah reguler. Hal ini dapat dipahami karena 

anak lamban belajar hanya mempunyai sedikit perbedaan dari anak normal dalam 

perkembangan intelektualnya. Penempatan anak lamban belajar di sekolah reguler 

dapat membawa pengaruh positif, baik untuk anak lamban belajar itu sendiri 
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maupun untuk anak normal di sekolah reguler yang bersangkutan. Anak lamban 

belajar dapat berinteraksi dengan anak normal, meningkatkan partisipasi dalam 

kelompok, dan belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial. Selain itu, 

siswa normal dapat mengubah pandangan dan menghilangkan pandangan negatif 

terhadap anak disabilitas. 

Agar anak lamban belajar terpenuhi kebutuhan belajarnya, Garnida (2015) 

menyarankan pendidik harus memperhatikan pemberian waktu yang 

lama/disesuaikan dalam memberikan pelajaran, ketelatenan dan kesabaran guru 

dalam membimbing, memperbanyak latihan dari pada menghapal dan 

pemahaman, menuntut guru untuk menggunakan media yang variatif, dan 

diperlukan adanya pelajaran remedial. Caughan (2011: 285) menyebutkan bahwa 

pembelajaran anak lamban belajar dianjurkan agar isi pengajaran disesuaikan 

dengan kapasitas anak, frekuensi pelajaran diperpendek dari setiap minggunya, 

penyajian media audio-visual untuk menyediakan pengalaman unik dalam 

pembelajaran, menekankan keefektifan keterampilan siswa, serta memberi materi 

dengan mempraktekkan secara berulang. Jadi secara keseluruhan, kebutuhan 

pembelajaran siswa lamban belajar adalah ketelatenan guru memberikan 

pembelajaran dan dilakukan secara kontinyu. Pemberian materi yang disesuaikan 

kebutuhan siswa, pemberian materi yang berulang, lebih mengutamakan praktek 

pemahaman dari pada hafalan serta diperlukan adanya pembelajaran remedial. 

 

2. Pembelajaran Anak Autis 

Berikut tindakan dalam proses pembelajaran anak autis menurut Garnida 

(2015: 20) yang dapat dilakukan antara lain: pengembangan strategi dan metode 
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belajar secara berkelompok, diperlukan beberapa teknik untuk mengurangi atau 

menghilangkan perilaku negatif yang sering mengganggu pelajaran (stereotip), 

guru perlu mengembangkan ekspresi dirinya secara verbal dengan berbagai 

bantuan/media, serta guru mampu menyiasati lingkungan belajar anak yang tak 

terkendali sehingga situasi belajar mampu dikendalikan. Pendidikan dan 

pengajaran anak autistik pada umumnya dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-

prinsip terstruktur, terpola, terprogram, konsisten dan kontinyu (Dikdasmen 

Depdiknas, 2004).  

Terstruktur, pendidikan dan pengajaran bagi anak autistik diterapkan 

prinsip terstruktur, artinya dalam pendidikan atau pemberian materi pengajaran 

dimulai dari bahan ajar/ materi yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh anak. 

Setelah kemampuan tersebut dikuasai, ditingkatkan lagi ke bahan ajar yang 

setingkat di atasnya namun merupakan rangkaian yang tidak terpisah dari materi 

sebelumnya. Sebagai contoh, untuk mengajarkan anak mengerti dan memahami 

makna dari instruksi "Ambil bola merah". Maka materi pertama yang harus 

dikenalkan kepada anak adalah konsep pengertian kata "ambil", "bola". Dan 

"merah". Setelah anak mengenal dan menguasai arti kata tersebut langkah 

selanjutnya adalah mengaktualisasikan instruksi "Ambil bola merah" kedalam 

perbuatan kongkrit. Struktur pendidikan dan pengajaran bagi anak autistik 

meliputi struktur waktu, struktur ruang, dan struktur kegiatan. 

Terpola, kegiatan anak autistik biasanya terbentuk dari rutinitas yang 

terpola dan terjadwal, baik di sekolah maupun di rumah (lingkungannya), mulai 

dari bangun tidur sampai tidur kembali. Oleh karena itu dalam pendidikannya 

harus dikondisikan atau dibiasakan dengan pola yang teratur. Namun, bagi anak 
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dengan kemampuan kognitif yang telah berkembang, dapat dilatih dengan 

memakai jadwal yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungannya, 

supaya anak dapat menerima perubahan dari rutinitas yang berlaku (menjadi lebih 

fleksibel). Diharapkan pada akhirnya anak lebih mudah menerima perubahan, 

mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan (adaptif) dan dapat berperilaku 

secara wajar (sesuai dengan tujuan behavior therapy). Terprogram, prinsip dasar 

terprogram berguna untuk memberi arahan dari tujuan yang ingin dicapai dan 

memudahkan dalam melakukan evaluasi. Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip 

dasar sebelumnya. Sebab, program materi pendidikan harus dilakukan, secara 

bertahap dan berdasarkan pada kemampuan anak, sehingga target program 

pertama tersebut menjadi dasar target program yang kedua, demikian pula 

selanjutnya. 

Konsisten, dalam pelaksanaan pendidikan dan terapi perilaku bagi anak 

autistik, prinsip konsistensi mutlak diperlukan. Artinya: apabila anak berperilaku 

positif memberi respon positif terhadap susatu stimulus maka guru pembimbing 

harus cepat memberikan respon positif (reward/ penguatan), begitu pula apabila 

anak berperilaku negatif. Hal tersebut juga dilakukan dalam ruang dan waktu lain 

yang berbeda (maintenance) secara tetap dan tepat, dalam arti respon yang 

diberikan harus sesuai dengan perilaku sebelumnya. Konsisten memiliki arti tetap, 

bila diartikan secara bebas konsisten mencakup tetap dalam berbagai hal, ruang, 

dan waktu. Konsisten bagi guru pembimbing berarti tetap dalam bersikap, 

merespon dan memperlakukan anak sesuai dengan karakter dan kemampuan yang 

dimiliki masing-masing individu anak autistik. Sedangkan arti konsisten bagi anak 

adalah tetap dalam mempertahankan dan menguasai kemampuan sesuai dengan 
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stimulan yang muncul dalam ruang dan waktu yang berbeda. Orang tua pun 

dituntut konsisten dalam pendidikan bagi anaknya, yakni dengan bersikap dan 

memberikan perlakukan terhadap anak sesuai dengan program pendidikan yang 

telah disusun bersama antara pembimbing dan orang tua sebagai wujud dari 

generalisasi pembelajaran di sekolah dan di rumah. Kontinyu, pendidikan dan 

pengajaran bagi anak autistik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan anak-anak 

pada umumnya. Maka, prinsip pendidikan dan pengajaran yang 

berkesinambungan juga mutlak diperlukan bagi anak autistik. Kontinyu, di sini 

meliputi kesinambungan antara prinsip dasar pengajaran, program pendidikan dan 

pelaksanaannya. Kontinyuitas dalam pelaksanaan pendidikan tidak hanya di 

sekolah, tetapi juga harus ditindaklanjuti untuk kegiatan di rumah dan lingkungan 

sekitar anak. Kesimpulannya, terapi perilaku dan pendidikan bagi anak autistik 

harus dilaksanakan secara berkesinambungan, simultan dan integral (menyeluruh 

dan terpadu). 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang berkaitan dengan Analisis Implementasi Pelaksanaan 

Pembelajaran pada Pendidikan Inklusif di SDN Ketawanggede Malang masih 

belum banyak dilakukan. Hal ini dikarenakan bahwa kebijakan Pendidikan 

Inklusif di Indonesia masih dalam taraf baru, ada beberapa kesamaan atau yang 

mendekati dengan judul yang peneliti akan lakukan penelitian, diantaranya adalah 

sebagai berikut:  
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Table 2.1 Penelitian yang Relevan 

 

Nama 

Peneliti 

 

 

Judul Penelitian 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

Latifatur 

Rochmah  

(2011) 

Analisis Kebijakan 

Pendidikan Inklusi di 

SDN Bedali 5 Lawang 

Kabupaten Malang 

• Berfokus pada 

pendidikan inklusi 

di SD 

• Metode penelitian 

sama 

• Penelitian ini 

berfokus pada 

kebijakannya, 

sedangkan penelitian 

saya berfokus pada 

pelaksanaannya 

• Tempat penelitian 

beda 

 

Kamal Fuadi 

(2011) 

Analisis Kebijakan 

Penyelenggaraan 

Pendidikan Inklusif di 

Provinsi DKI Jakarta 

• Berfokus pada 

pendidikan inkusif 

• Metode penelitian 

sama 

• Penelitian ini 

merupakan gambaran 

umum secara 

keseluruhan 

penyelenggaraan 

pendidikan inklusif 

di Jakarta, sedangkan 

penelitian saya hanya 

berfokus pada satu 

sekolah saja 

• Tempat penelitian 

beda 

 

Chita 

Faradila A 

2013 

Penerapan Pendidikan 

Inklusif pada 

Pembelajaran Taman 

Kanak-kanak Kelompok 

A (Studi Kasus di 

KOMIMo Playschool 

Yogyakarta) 

• Berfokus pada 

pendidikan inkusif 

• Metode penelitian 

sama 

• Penelitian ini 

berfokus pada 

penerapan 

pendidikan inklusif 

di TK, sedangkan 

penelitian saya 

berfokus pada 

implementasi 

pendidikan inklusif 

di SD 

• Tempat penelitian 

beda 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rohmah (2011) tentang “Analisis 

Kebijakan Pendidikan Inklusi di SD Negeri Bedali 5 Lawang Kabupaten Lawang” 

menghasilkan data bahwa kurikulum yang dipakai yaitu KTSP yang disesuaikan 

dengan kebutuhan serta keadaan siswa terutama Anak Berkebutuhan Khusus, 

pelaksanaan Pendidikan Inklusi di sekolah tersebut belum maksimal karena sarana 

dan SDM guru yang belum memadai, dan upaya yang dilakukan antara lain adalah 
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bekerjasama dengan SD penyelenggara Pendidikan Inklusi serta SLB Pembina 

Tingkat Nasional di Malang. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fuadi (2011) tentang “Analisis 

Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Jakarta” memperoleh 

hasil bahwa penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi DKI 

Jakarta merupakan kebijakan yang akomodatif dan fleksibel, definisi yang dipakai 

pemerintah untuk pendidikan inklusif cenderung untuk mendeskripsikan 

penyatuan anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam 

program sekolah, tidak terdapat model pendidikan inklusif yang dijadikan acuan 

dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di lingkungan Dinas Pendidikan 

Provinsi DKI Jakarta, belum semua kategori peserta didik yang telah ditentukan 

pemerintah tertampung di sekolah inklusif, penunjukkan sekolah-sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta melebihi ketentuan 

yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 

memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan bagi guru-guru inklusi, bantuan 

finansial, bantuan sarana dan prasarana, dan beasiswa bagi sekolah-sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusif. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Faradila (2013) tentang “Penerapan 

Pendidikan Inklusif pada Pembelajaran Taman Kanak-kanak Kelompok A (Studi 

Kasus di KOMIMO PLAYSCHOOL Yogyakarta)” memperoleh hasil yaitu 

komposisi kelas terdiri dari berbagai aspek keberanekaragaman, yaitu: peserta 

didik non ABK, 2 ABK, 2 guru kelas, 1 Guru Pembimbing Khusus (GPK), 

peserta didik dari berbagai agama dan status sosial ekonomi, setiap peserta didik 

diberi perlakuan yang sesuai dengan kebutuhannya, sistem Penerimaan Murid 
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Baru berdasarkan usia anak dan tidak ada tes, meliputi; observasi, pembelian 

formulir, dan pengisian data kondisi fisik anak, menggunakan kurikulum 2010 

yang mengacu pada Permendiknas no 58 dan dimodifikasi sesuai kebutuhan 

peserta didik, peran kepala sekolah dan guru dalam penerapan pendidikan inklusif 

yaitu menyusun program kegiatan selama 1 tahun. Sedangkan peran orang tua dan 

komite sekolah yaitu: bekerja sama dalam program workshop dan outing class, 

faktor pendukung dalam penerapan pendidikan inklusif, yaitu: SDM dan orang 

tua. Sedangkan faktor penghambat dalam penerapan pendidikan inklusif, yaitu: 

gedung sekolah, GPK, dan guru kelas dalam penanganan ABK, cara mengatasi 

hambatan dalam penerapan pendidikan inklusif yaitu: memilih peserta didik yang 

mampu menjangkau gedung sekolah, memilih GPK yang berkompeten, dan 

melakukan sharing antara guru kelas dengan GPK. 
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C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 


