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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus 

sementara atau permanen sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih 

intens. Kebutuhan mungkin disebabkan oleh kelaianan atau memang bawaan dari lahir 

atau karena masalah tekanan ekonomi, politik, sosial, emosi, dan perilaku yang 

menyimpang. Disebut berkebutuhan khusus karena anak tersebut memiliki kelainan dan 

keberbedaan dengan anak normak pada umumnya (Ilahi, 2013:138). 

Ramadhan (2013:10) ABK adalah peserta didik yang memiliki perbedaan dengan 

rata-rata anak seusianya atau anak-anak pada umumnya. Perbedaan yang dialami ABK 

ini terjadi pada beberapa hal, yaitu proses pertumbuhan dan perkembangannya yang 

mengalami kelainan atau penyimpangan baik secara fisik, mental, intelektual, social 

maupun emosional.  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka ABK dapat diartikan sebagai peserta didik 

yang memiliki kekhususan dan kebutuhan yang berbeda dengan peserta didik normal 

lainnya. Kekhususan yang berbeda tersebut meliputi fisik,  mental, intelektual, sosial 

maupun emosional. Sehingga setiap kekhususan yang di alami anak berkebutuhan khusus 

membutuhkan penanganan dan pembelajaran yang berbeda pula. 

Secara umum anak berkebutuhan khusus meliputi dua kategori yaitu anak yang 

memiliki kekhususan permanen dan temporer (Ilahi, 2013:139). Anak berkebutuhan 

khusus yang memiliki kekhususan permanen yaitu akibat dari kelainan seperti anak 
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tunanetra. Sedangkan anak yang memiliki kekhususan temporer yaitu mereka yang 

mengalami hambatan belajar dan perkembangan karena kondisi dan situasi lingkungan, 

misalnya anak yang mengalami kedwibahasaan atau perbedaan bahasa yang digunakan 

dalam dan di sekolah. 

ABK seperti yang dijelaskan diatas memerlukan pembelajaran berupa tugas, 

metode dan pelayanannya. Hal ini disebabkan karena siswa berkebutuhan khusus 

memiliki kekhususan yang berbeda dengan anak normal lainnya. Modifikasi ini juga 

dapat digunakan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki siswa berkebutuhan 

khusus. Meskipun berbeda, siswa berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan yang 

sama seperti siswa normal lainnya untuk memperoleh pendidikan yang layak. Setiap 

siswa yang memiliki kekhususan tentunya memiliki ciri yang berbeda pula. Oleh sebab 

itu, perlu kefleksibelan dalam melakukan setiap pembelajaran sesuai dengan kebutuhan 

siswa berkebutuhan khusus.  

a. Klasifikasi ABK 

Abk sangatlah beragam, keberagaman tersebut dikarenakan ABK memiliki 

kekhususan masing-masing. Menurut Garnida (2015:3-4) ABK dikelompokkan menjadi 

Sembilan diantaranya, yaitu (1) tunanetra, (2) Tunarungu, (3) Tunagrahita, (4), 

Tunadaksa, (5) Tunalaras, (6) Anak gangguan belajar spesifik, (7) Lamban Belajar, (8) 

Cerdas istimewa dan bakat istimewa, dan (9) Autis. Secara singkat klasifikasi ABK 

menurut Garnida dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tunanetra 

Tunanetra merupakan anak yang memiliki gangguan penglihatannya sedemikian 

rupa, sehingga dibutuhkan pelayanan khusus dalam pendidikan ataupun kehidupan 
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(Garnida, 2013:05). Sedangkan Pratiwi dan Afin (2013:18) berpendapat bahwa 

tunanetra adalah salah satu klasifikasi bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus 

dengan cirri adanya hambatan pada indra penglihatan.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa siswa tunanetra adalah 

siswa yang mengalami gangguan pada penglihatannya, sehingga tidak bias melihat 

secara menyeluruh atau sebagian serta membutuhkan pelayanan khusus dalam 

pendidikan maupun kehidupannya. Berdasarkan kemampuan daya melihat, siswa 

tunanetra diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Anak kurang awas (low vision) 

Penyandang low vision masih mampu melakukan kegiatan yang berhubungan 

dengan penglihatan. Namun penyandang low vision memiliki persepsi berbeda. 

b. Anak tunanetra total (totally blind) 

Penyandang tunanetra totally blind atau buta total adalah tunanetra yang sama 

sekali tidak memiliki persepsi visual.  

2. Tunarungu 

Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya 

pendengarannya sehingga mengalami gangguan berkomunikasi secara verbal. Anak 

tunarungu memiliki gangguan pada pendengarannya sehingga tidak mampu 

mendengar bunyi secara menyeluruh atau sebagian. Meskipun telah diberikan alat 

bantu dengar, mereka tetap memerlukan layanan pendidikan khusus. Berdasarkan 

tingkat keberfungsian telinga dalam mendegar bunyi, ketunarunguan dibagi ke dalam 

empat kategori sebagai berikut: 
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a. Ketunarunguan ringan (mind hearing impairment) 

Ketunarunguan ringan (mild hearing impairment) adalah kondisi seseorang 

masih dapat mendengar bunyi dengan intensitas 20-40 dB. Seseorang dengan 

ketunarunguan ringan sering tidak menyadari saat sedang diajak bicara, sehingga 

mengalami sedikit kesulitan dalam percakapan. 

b. Ketunarunguan sedang (moderate hearing impairment) 

Ketunarunguan sedang (moderate hearing impairment), dalam kondisi ini 

seorang masih dapat mendengar bunyi dengan intensistas 40-65 dB dan mengalami 

kesulitan dalam percakapan jika tidak memperhatikan wajah pembicara, sulit 

mendengar dari kejauhan atau dalam susasana gaduh, tetapi dapat terbantu dengan 

alat bantu dengar. 

c. Ketunarunguan berat (severe hearing impairment) 

Ketunarunguan berat (severe hearing impairment), yaitu kondisi dimana 

seseorang hanya dapat mendengan bunyi dengan intensitas 65-95 dB, sedikit 

memahami percakapan pembicara meskipun sudah memperhatikan wajah pembicara 

dan dengan suara keras, akan tetapi masih dapat terbantu dengan alat bantu dengar. 

d. Ketunarunguan berat sekali (profour hearing impairment) 

Ketunarunguan berat sekali (profour hearing impairment) , yaitu kondisi 

dimana seseorang hanya dapat mendengar bunyi dengan intensitas 95 atau lebih 

keras. Tidak memungkinkan untuk mendengar percakapan normal, sehingga sangat 

tergantung pada komunikasi visual. 
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3. Tunagrahita 

Anak tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan 

keterbelakangan perkembangan mental-intelektual di bawah rata-rata, sehingga 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Seseorang dikatakan 

tunagrahita apabila memiliki tiga indicator, yaitu: (1) keterhambatan fungsi 

kecerdasan secara umum atau di bawah rata-rata, (2) Ketidakmampuan dalam 

perilaku sosial/adaptif, dan (3) hambatan perilaku sosial/adaptif terjadi pada usia 

perkembangan yaitu sampai dengan usia 18 tahun. Berdasarkan tingkat 

kecerdasannya, anak tunagrahita dikelompokkan menjadi empat, yaitu: 

a. Tunaghrahita ringan, yaitu seseorang yang memiliki IQ 55-70 

b. Tunagrahita sedang, seseorang dengan IQ 40-55 

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

d. Tunagrahita berat sekali, yaitu seseorang yag memiliki IQ <25 

4. Anak dengan gangguan perilaku (Tunalaras) 

Anak tunalaras adalah anak yang berperilaku menyimpang baik pada taraf 

sedang, berat dang sangat berat sebagai akibat terganggunya perkembangan emosi 

dan sosial atau keduanya sehingga merugikan dirinya sendiri maupun lingkungan 

(Direktorat PSLB dalam Gunahardi dan Esti, 2011). 

5. Tunadaksa 

Tunadaksa didefinisikan sebagai bentuk kelainan atau kecacatan pada system 

otot, tulang, persendian dan saraf yang disebabkan oleh penyakit, virus dan 

kecelakaan baik yang terjadi sebelum lahir, saat lahir dan sesudah kelahiran. 
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Gangguan ini mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilitas 

dan gangguan perkembangan pribadi. 

6. Anak Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CIBI) 

Anak berbakat adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan (inteligensi), 

kreativitas dan tanggungjawab di atas anak-anak normal seusianya, sehingga untuk 

mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata memerlukan pelayanan khusus. Anak 

CIBI dibagi menjadi tiga golongan sesuai dengan tingkat intelegensi dan kekhasan 

masing-masing, diantaranya (1) Superior, (2) Gifted (Anak Berbakat), dan (3) Genius. 

(Pratiwi dan Afin, 2013:70). 

7. Lamban belajar (slow learner) 

Anggadewi (2014:11) mengatakan bahwa : 

Slow learner atau lamban belajar adalah kelambanan dalam proses 

belajar sehingga siswa yang mengalami ini membutuhkan waktu yang 

relative lama dibandingkan kelompok siswa lain yang memiliki taraf 

intelektual yang relatif sama. Anak dengan permasalahan ini biasanya 

memiliki taraf intelektual yang rendah karena ia mengalami kesulitan dalam 

memahami serta mengikuti pelajaran di sekolah. Hal ini merupakan salah 

satu kendala guru dalam memberikan pengajaran. Prestasi yang rendah 

membuat siswa slow learner cenderung merasa rendah diri. Ia merasa 

dirinya tidak akan pernah bisa belajar sehingga terkadang tidak ada 

motivasi belajar dalam dirinya karena merasa hasilnya akan sama saja.  

8. Anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik 

Anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik adalah anak yang secara 

nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam 

hal kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau amtematika. Hal tersebut 

disebabkan karena factor disfungsi neurologis, bukan disebabkan karena factor 

intelegensi. Anak berkesulitan belajar spresifik dapat berupa kesulitan belajar 

membaca (disleksia), kesulitan belajar menulis (disgrafia), atau kesulitan belajar 
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berhitung (diskalkulia), sedangkan mata pelajaran mereka tidak mengalami 

kesulitan yang berarti. 

9. Autisme 

Wing dalam Jenny Thompson (2010:86) mendefinisikan autism sebagai 

gangguan perkembangan yang mengkombinasikan gangguan komunikasi sosial, 

gangguan interaksi sosial dan gangguan imajinasi sosial. Tanpa tiga gangguan di atas, 

seseorang tidak akan didiagnosis memiliki autism. Gangguan-gangguan tersebut 

cenderung parah dan menyebabkan kesulitan belajar pada anak. 

b. Karakteristik ABK 

Anak berkebutuhan khusus memiliki sebuah karakteristik. Karakteristik tersebut 

merupakan implikasi dari kekhususan yang dimiliki masing-masing. Karakteristik setiap 

jenis ABK berbeda sesuai dengan kakhususan yang dimilikinya. Berikut adalah 

karakteristik dari anak berkebutuhan khusus menurut Garnida (2015:5): 

1. Tunanetra 

Anak dengan gangguan penglihatan adalah anak yang mengalami gangguan 

daya penglihatan sedemikian rupa, sehingga membutuhkan layanan khusus dalam 

pendidikan maupun kehidupannya. Untuk mengenali anak tunanetra dapat dilihat 

cirri-ciri sebagai berikut: 

a. Tidak mampu melihat 

b. Kurang melihat (kabur), tidak mampu mengenali pada jarak enam meter 

c. Kesulitan mengambil benda kecildi dekatnya 

d. Sering meraba-raba dan tersandung waktu berjalan 

e. Bagian bola yang hitam berwarna keruh/bersisik kering 
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f. Peradangan hebat pada kedua bola mata 

g. Mata selalu bergoyang   

2. Tunarungu 

Beberapa karakteristik anak tunarungu menurut Suparno (2001:14) antara lain 

adalah sebagai berikut: 

a. Segi fisik 

1. Cara berjalannya agak kaku dan cenderung membungkuk 

2. Pernapasannya pendek 

3. Gerakan matanya cepat  

4. Gerakan tangan dan kakinya 

b. Segi bahasa 

1. Miskin kosa kata 

2. Sulit mengartikan ungkapan-ungkapan dan kata-kata yang abstrak (idiomatik) 

3. Sulit memahami kalimat yang kompleks atau kalimat panjang, serta bentuk 

kiasan-kiasan 

4. Kurang menguasai irama dan gaya bahasa 

3. Tunadaksa 

Karakteristik tunadaksa biasanya selain mengalami cacat tubuh, juga mengalami 

gangguan lain, seperti berkurangnya daya pendengaran, penglihatan dan gangguan 

motorik lainnya. Cirri-ciri anak tunadaksa dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam 

b. Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap/ tidak sempurna/lebih kecil 

dari biasa. 
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c. Kesulitan dalam gerakan (tidak sempurna, tidak lentur/ tidak terkendali, bergetar) 

d. Terdapat cacat pada anggota gerak 

e. Anggota gerak layu, kaku, lemah/lumpuh. 

4. Berbakat 

Anak cerdas dan berbakat istimewa atau disebut juga sebagai gifted and talented 

children memiliki cirri-ciri sebagai berikut: 

a. Membaca pada usia lebih muda, lebih cepat dan memiliki perbendaharaan 

kata yang luas. 

b. Memiliki rasa ingin tahu yang kuat, minat yang cukup tinggi. 

c. Memiliki inisiatif, kratif dan original dalam menunjukkan gagasan 

d. Mampu memberikan jawaban-jawaban atau alas an yang logis, sistematis dan 

kritis. 

e. Terbuka terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungan. 

f. Dapat berkonsentrasi untuk jangka waktu yang panjang, terutama terhadap 

tugas atau bidang yang dimintai. 

g. Senang mencoba hal-hal baru. 

h. Mempunyai daya abstaksi, konseptualisasi dan sintesis yang tinggi. 

i. Mempunyai daya ingat yang kuat. 

j. Senang terhadap kegiatan intelektual dan pemecahan-pemecahan masalah. 

k. Cepat menangkap hungungan sebab akibat. 

l. Tidak cepat puas atas prestasi yang dicapai. 

m. Dapat menguasai dengan cepat materi pelajaran. 
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5. Tunagrahita 

Karakeristik anak tunagrahita menurut Kemis dan Rosnawati (2013:17-18) 

adalah sebagai berikut: 

a. Lamban dalam mempelajari hal-hal yang baru. 

b. Kesulitan dalam menggeneralisasi dan mempelajari hal-hal yang baru. 

c. Kemampuan berbicara sangat kurang bagi anak tunagrahita berat. 

d. Cacat fisik dan perkembangan gerak. 

e. Kurang dalam kemampuan menolong diri sendiri. 

f. Tingkah laku dan interaksi yang tidk lazim. 

g. Tingkah laku kurang wajar yang terus menerus 

6. Tunalaras 

Tunalaras atau anak yang memiliki gangguan dan perilaku memiliki cirri-ciri, 

yaitu: 

a. Cenderung membengkang. 

b. Mudah terangsang emosinya/mudah marah. 

c. Sering melakukan tindakan agresif, merusak, menggangu. 

d. Sering bertindak melanggar norma social/norma susila/hokum. 

e. Prestasi belajar dan motivasi belajar cenderung rendah, sering membolos atau 

jarang masuk sekolah. 

7. Lamban Belajar 

Slow learner atau lamban belajar adalah anak yang memiliki prestasi rendah, 

skor tes IQ mereka berada di antara 70 dan 90. Kemampuan belajarnya lebih lambat 

dibandingkan teman sebayanya. Kemampuan-kemampuan lainnya yang terbatas dari 
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anak lamban belajar, diantaranya adalah kemampuan koordinasi seperti kesulitan 

menggunakan alat tulis, olahraga atau mengenakan pakaian. Dari sisi perilaku anak 

lamban belajar cenderung pendiam dan pemalu, sehingga mereka kesulitan untuk 

berteman. Cirri-ciri yang dapat diamati pada anak lamban belajar, yaitu: 

a. Rata-rata prestasi belajarnya rendah (kurang dari 6) 

b. Menyelesaikan tugas-tugas akademik sering terlambat dibandingkan teman-

teman seusianya. 

c. Daya tangkap terhadap pelajaran lambat. 

d. Pernah tidak naik kelas. 

8. Anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik 

Anak berkesulitan belajar spesifik dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu 

disleksia, disgrafia dan diskalkulia. Masing-masing memiliki cirri berbeda. 

a. cirri anak yang mengalami kesulitan membaca (disleksia), yaitu: 

1. Kesulitan membedakan bentuk. 

2. Kemampuan memahami isi bacaan rendah. 

3. Sering melakukan kesalahan dalam membaca. 

b. cirri-ciri anak yang mengalami kesulitan menulis (disgrafia), yaitu: 

1. Sangat lamban dalam menyalin tulisan 

2. Sering salah menulis huruf b dengan p, p dengan q, v dengan u, 2 dengan 

5, 6 dengan 9, dan sebagainya. 

3. Sulit menulis dengan lurus pada kertas tak bergaris. 

4. Menulis huruf dengan posisi terbalik (p ditulis q atau b). 

c. cirri-ciri anak yang mengalami kesulitan berhitung (diskalkulia), yaitu: 
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1. Sulit membedakan tanda-tanda: +, -, x, :, >, <, = 

2. Sulit mengoperasikan hitungan/bilangan. 

3. Sering salah membilang secara berurutan. 

4. Sering salah membedakan angka 9 dengan 6, 17 dengan 71, 2 dengan 5, 3 

dengan 8, dan sebagainya. 

5. Sulit membedakan bangun-bangun geometri.  

9. Autisme 

Menurut Rahayu (2014:3) karakteristik autis yang sering muncul diantaranya: 

a. Perkembangan lambat 

b. Memiliki rasa ketertarikan pada benda berlebihan 

c. Menolah ketika dipeluk 

d. Memiliki kelainan sensoris 

e. Memiliki kecenderungan melakukan perilaku yang diulang-ulang 

2. Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus 

Pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus (student with special needs) 

membutuhkan suatu pola tersendiri sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, yang 

berbeda antara satu sama lainnya. Dalam penyusunan program pembelajaran untuk setiap 

bidang studi, hendaknya guru kelas sudah memiliki data pribadi dari setiap peserta 

didiknya. Data pribadi yakni berkaitan dengan karakteristik spesifik, kemampuan dan 

kelemahannya, kompetensi yang dimiliki dan tingkat perkembangannya (Delphie, 

2006:1) 

Pembelajaran dalam seting pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar siswa, sehingga 
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pembelajaran menjadi optimal. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran di sekolah 

inklusi di dukung oleh perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan 

evaluasi pembelajaran (Wulandari, 2017 : 10). 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pembelajaran inklusif juga 

sama dengan pembelajaran yang terjadi di sekolah regular pada umumnya. Proses 

pembelajran inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus tersebut terdiri atas proses 

yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penialain untuk mencapai tujuan 

pendidikan yan efektif dan efisien. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, sangatlah 

penting bagi guru untuk melakukakan proses identifikasi dan asesmen terlebih dahulu.  

1. Identifikasi 

Sebelum melakukan asesmen, ada hal yang perlu dilakukan untuk mengetahui 

apakah peserta didik termasuk ABK atau bukan. Hal tersebut adalah identifikasi. 

Gunawan (2013:19) mengemukakan bahwa “identifikasi ABK dimaksudkan sebagai 

usaha seseorang (orang tua, guru, maupun teaga kependidikan lainnya untuk 

mengetahui apakah peserta didik mengalami kelaian/ penyimpangan (fisik, 

intelektual, sosial, emosional dan atau sensoris neurologis) dalam pertumbuhan / 

perkembangan dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya (anak-anak normal).” 

Kegiatan identifikasi ini merupakan kegiatan yang sederhana yang bertujuan 

untuk mengetahui apakah seorang peserta didik termasuk ABK atau bukan. Hasil 

identifikasi ini belum mengetahui secara pasti kekhususan dari peserta didik tersebut. 

Sehingga perlu adanya tindak lanjut identifikasi yaitu asesmen, kemudian hasil dari 

asesmen tersebut dapat dijadiakn sebagai pedoman untuk membuat Program 

pembelajaran Individual (PPI). 
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2. Asesmen 

Istilah asesmen berasal dari bahas inggis yaitu assessment yang berarti penilaian 

suatu keadaan. Penilaian yang di maksud dalam hal ini berbeda dengan evaluasi. Jika 

evaluasi dilaksanakan setelah anak itu belajar dan bertujuan untuk menilai 

keberhasilan anak dalam mengikuti pelajaran, maka asesmen tidak demikian. Dalam 

asesmen penilaian dilakukan pada saat anak belum diberikan pelajaran (Haryanto, 

2011 : 1). 

Assesmen merupakan proses pengumpulan informasi sebelum disusun program 

pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Kegiatan asesmen inipun berfokus 

pada proses pembelajaran peserta didik yang terjadi di rumah, sekolah dan 

lingkungan belajar lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembelajaran siswa. 

Sehingga, kegiatan asesmen diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi 

peserta didik meskipun sifatnya sulit terlihat dengan jelas (Dedy, 2013 : 51). 

Menurut Garnida (2015:82) perlu adanya upaya untuk mencermati lebih jauh 

tentang latar belakang, potensi dan kodisi khusus psada siswa. Maka sekolah perlu 

mengadakan asesmen. Ada dua jenis asesmen yang bias dilakukan, yaitu: 

1. Asesmen fungsional, digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan 

hambatan yang dialami anak dalam melakukan aktivitas tertentu. Asesmen ini 

dapat dilakukan oleh guru dan atau guru pembimbing khusus di sekolah. 

2. Asesmen klinis, dilakukan oleh tenaga professional sesuai dengan kebutuhannya.  

Asesmen merupakan penilaian awal sebelum pelakasanaan pembelajaran. Jadi, 

guru harus mengasesmen peserta didik terlebih dahulu untuk mengetahui kesulitan 

dari masing-masing peserta didik. Setelah dilakukan asesmen, selanjutnya guru 
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membuat rancangan Program Pembelajaran Individual (PPI) untuk melakukan 

pembelajaran. Dengan demikian, anak akan mendapatkan layanan pendidikan sesuai 

dengan kemampuan dan kebutuhannya. 

Setelah kegiatan identifikasi dan asesmen, guru bisa melanjutkan pelaksanaan 

pembelajaran. Proses pembelajaran inklusif  bagi ABK tersebut terdiri atas proses yang 

dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang efisien. Berikut adalah proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusif: 

a. Perencanaan pembelajaran 

Hal-hal yang dilakukan dalam perencanaan pembelajaran ABK di sekolah 

inklusif telah dijelaskan oleh Direktorat PSLB dan disebutkan kembali oleh Garinda 

(2015:122-123) sebagai berikut, “1) merencanakan pengelolaan kelas; 2) 

merencanakan pengorganisasian bahan; 3) merencanakan strategi pendekatan 

kegiatan belajar mengajar; 4) merencanakan prosedur kegiatan belajar mengajar; 5) 

merencanakan penggunaan sumber dan media belajar; 6) merencanakan penilaian”. 

Komponen yang terdapat pada perencanaan pembelajaran yaitu Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Program Pembelajaran Individual. Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran menurut  Amri dalam Tyas (2015:19) sebagai berikut: 

a. Identitas mata pelajaran 

b. Alokasi waktu 

c. Kompetensi inti 

d. Kompetensi dasar 

e. Indikator 

f. Tujuan pembelajaran 
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g. Materi ajar 

h. Metode pembelajaran 

i. Kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan 

j. Kegiatan inti dan kegiatan penutup 

k. sumber belajar dan media pembelajaran 

l. Penilaian hasil belajar.  

Komponen pembelajaran selanjutnya yaitu PPI. PPI merupakan rumusan 

program pembelajaran yang disusun dan dikembangkan menjadi suatu program yang 

didasarkan atas hasil asesmen terhadap kemampuan individu anak. Oleh karena itu 

sebelum seorang guru merumuskan program pembelajaran individual terlebih dahulu 

harus melakukan asesmen. Ini mutlak dilakukan, karena dengan melakukan asesmen 

guru dapat mengungkap kelebihan dan kekurangan anak. 

Program Pembelajaran Individual (PPI) disusun oleh pihak-pihak yang terkait 

dalam proses pembelajaran. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah kepala sekolah, 

guru kelas, guru pembimbing khusus, psikolog atau psikiatris, orang tua dan pihak-

pihak lain yang menunjang program belajar mengajar. Garnida (2013:111) 

mengungkapkan bahwa “PPI dilakukan di awal semester dan dievluasi pada saat 

program terakhir, waktu evaluasi  disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sehingga 

dapat dilakukan setiap satu bulan sekali atau tiga bulan sekali. PPI ini bersifat 

fleksibel dengan memperhatikan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. 

Sehingga PPI ini akan berbeda setiap individunya”. Berikut adalah komponen utama 

yang ada di PPI menurut Delphie (2006:6): 
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a. Tingkat kemampuan atau prestasi (performance level), yang diketahui setelah 

dilakukan asesmen melalui pengamatan dan tes-tes tertentu. Melalui informasi 

berkaitan dengan tingkat kemampuan atau prestasi, maka diharapkan para guru 

kelas dapat mengetahui secara pasti kebutuhan pembelajaran yang sesuai untuk 

peserta didik yang bersangkutan. 

b. Sasaran program tahunan (annual goals). Komponen  ini merupakan kunci 

komponen pembelajaran karena dapat memperkirakan 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.  

Dari penjelasan di atas, bahwa dalam penyusunan program pembelajaran 

individual (PPI) disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. 

Tujuan dari PPI ini adalah untuk membantu peserta didik yang memiliki kelemahan 

untuk mendapatkan pelayanan di bidang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik tersebut.  

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan karakteristik belajar 

siswa. Pelaksanaan pembelajaran ini merupakan transfer ilmu yang dilakukan guru 

dengan mengacu pada (RPP) yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan pembelajaran 

inklusif akan berbeda, baik dalam kegiatan, media maupun metode. Pada kelas 

regular bahan belajar untuk ABK dengan siswa regular tidak berbeda secara 
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signifikan, namun lain halnya dengan pembelajaran di kelas khusus (Garnida, 

2015:122). Berikut pelaksanaan kegiatan pembelajaran: 

1. Berkomunikasi dengan siswa 

2. Mengimplementasikan metode, sumber belajar dan bahan latihan yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. 

3. Mendorong siswa untuk terlibat secara aktif 

4. Mendomostrasikan penguasaan materi dan relevansinya dalam kehidupan 

5. Mengelola waktu, ruang bahan perlengkapan pengajaran 

6. Mengelola pembelajaran kelompok yang koopertif 

7. Melakukan evaluasi 

c. Evaluasi pembelajaran 

Evaluasi dilakukan untuk memperoleh informasi atau data yang tepat mengenai 

kinerja atau prestasi peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Hasil 

penilaian yang diperoleh digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap ketuntasan 

belajar siswa. Hasil penilaian juga digunakan untuk mengetahui efektivitas proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebagai umpan balik atas rencana 

pembelajaran yang telah disusun. (Kustawan, 2013:82) 

Data yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat digunakan guru untuk menilai 

apakah siswa tersebut mampu naik kelas ataupun menentukan kelulusan siswa dari 

sekolah. Dari data yang didapatkan tersebut, guru bisa menganalisis apakah strategi 

yang digunakan dapat mempermudah pemahaman siswa atau tidak. Jika dirasa 

kurang memberikan pemahaman maka sebaiknya guru berinovasi lebih untuk 

menciptakan pembelajaran yang sesuai.  
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Adapun teknik penilaian yang digunakan SD penyelenggara inklusif menurut 

Kustawan (2013: 86-88) adalah sebagai berikut: 

1. Tes tulis, teknik penilaian yang menuntut jawaban secara tertulis, baik berupa 

tes objektif maupun uraian. 

2. Observasi, teknik penilaian yang dilakukan dengan cara mencatat hasil 

pengamatan terhadap objek tertentu. 

3. Tes kinerja, teknik penialaian yang menutut siswa mendemonstrasikan 

kemahirannya dalam melakukan kegiatan sehari-hari. 

4. Penugasan, suatu teknik penialaian yang menutut peserta didik menyelesaiakan 

tugas di luar kegiatan pembelajaran di kelas atau di laboratorium. Penugasan 

dapat diberikan berupa tugas rumah atau projek. 

5. Tes lisan, dilaksanakan melalui komunikasi langsung tatap muka atara siswa 

dengan seorang guru. 

6. Penilaian portofolio, penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya 

peserta didik. 

7. Jurnal, merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi 

informasi kekuatan dan kelemahan siswa yang terkait dengan aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor yang dipaparkan secara deskriptif. 

8. Inventori, skala psikologis yang dipakai untuk mengungkapkan sikap, minat, 

emosi, motivasi, hubungan antara pribadi dan presepsi siswa terhadap suatu 

objek psikologis yang dapat dilakukan melalui wawancara dan pemberian 

angket. 
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9. Penilaian diri, merupakan teknik penilaian dengan cara meminta siswa untuk 

mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam berbagai hal. 

10. Penilaian antar teman, merupakan teknik penilaian dengan cara meminta 

siswa untuk mengemukakan kekurangan dan kelebihan temannya dalam hal 

tertentu. 

3. Sekolah Inklusi 

Sekolah inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan 

khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelegensi,sosial, emosional, dan kondisinya 

lainnya untuk belajar bersama dengan anakanak normal di sekolah regular (Tarmasyah, 

2007; Marthan, 2007; Loiacono danValenti, 2010). Kehadiran sekolah inklusi merupakan 

upaya untuk menghapus batas yang selama ini muncul di tengah masyarakat, yaitu anak 

berkebutuhan khusus harus sekolah di sekolah khusus pula. Dengan adanya sekolah 

inklusi anak-anak berkebutuhan khusus dapat bersekolah di sekolah reguler layaknya 

anak normal. (Pratiwi, 2015 : 238) 

Sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang 

sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang tetapi sesuai 

dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, maupun bantuan dan dukungan yang 

dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Lebih dari itu sekolah inklusi 

merupakan tempat setiap anak diterima, menjadi bagian dari kelas maupun dengan 

anggota masyarakat lainnya agar kebutuhan individu dapat terpenuhi. (Wati, 2014 : 372) 

Sekolah inklusi merupakan sekolah gabungan layanan pendidikan khusus dan 

regular dalam satu sekolah, di mana anak berkebutuhan khusus mendapatkan 
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pembelajaran di kelas khusus, sedangkan peserta didik yang bukan merupakan anak 

berkebutuhan khusus mendapatkan pembelajaran di kelas regular.  

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang terlebih dahulu digunakan 

sebagai acuan dan pembanding penelitian yang akan dilakukan. Beberapa hasil penelitian 

yang berhubungan dengan pengelolaan kelas yang telah dilakukan beberapa peneliti 

sebelumnya, antara lain sebagai berikut : 

Penelitian Yang Relevan Perbedaan Persamaan 

1. Rindi Lelly Anggraini pada tahun 

2014 dengan judul penelitian “Proses 

Pembelajaran Inklusi untuk Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) Kelas V 

SD Negeri Giwangan Yogyakarta”. 

Hasil kesimpulan dari penelitian ini 

adalah proses pembelajaran inklusi di 

kelas VA dilaksanakan di dalam kelas 

penuh, peserta didik berkebutuhan 

khusus (ABK) disatukan dengan 

peserta didik normal lainnya di bawah 

pengawasan guru kelas atau guru mata 

pelajaran dan guru pendamping 

khusus. RPP yang digunakan dalam 

pembelajaran inklusi di kelas VA 

1. Penelitian yang 

dilakukan oleh 

Rindi Lelly 

Anggraini 

membahas 

tentang RPP. 

Penelitian Rindi 

Lelly Anggraini 

dan penelitian Hega 

Raka Argana yaitu 

sama-sama meneliti 

tentang penempatan 

peserta didik di 

kelas. Pada 

penelitian ini lebih 

menitik beratkan 

pada proses 

pembelajaran anak 

berkebutuhan 

khusus di kelas 

inklusi 
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adalah RPP pada umumnya dan RPP 

individual untuk peserta didik ABK. 

Proses pendamping pembelajaran yang 

dilakukan guru pendamping khusus 

kepada peserta didik ABK 

menggunakan model pembelajaran 

individual. 

2. Hega Raka Ardana pada tahun 2014 

dengan judul penelitian “Manajemen 

Peserta Didik Sekolah Inklusi di 

Sekolah Menengah Pertama PGRI 

Kecamatan Kasihan”. Hasil 

kesimpulan penelitian tersebut adalah 

analisis kebutuhan peserta didik 

diprioritaskan untuk peserta didik  

berkebutuhan khusus dari pada peserta 

didik normal, sehingga tidak ada 

pembatasan jumlah peserta didi 

kebutuhan khusus dalam pemenuhan 

kuota (144 peserta didik). Sebagai 

sekolah inklusif SMP PGRI Kasihan 

diharuskan untuk menerima seluruh 

peserta didik berkebutuhan khusus 

2. Penelitian yang 

dilakukan oleh  

Hega Raka 

Argana lebih 

berfokus pada 

memprioritaskan 

penerimaan 

peserta didik 

berkebutuhan 

khusus dari pada 

peserta didik 

normal. 

Sedangkan, 

penelitian ini 

lebih menitik 

berakan pada 
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tanpa terkecuali. Kemudian, peserta 

didik berkebutuhan khusus harus 

melampirkan bukti hasil assessment 

guna memenuhi kelengkapan 

administrasi pendaftaran. Pada tahap 

penempatan peserta didik 

berkebutuhan khusus diprioritaskan 

untuk duduk di bangku barisan paling 

depan. 

kendala dan 

solusi proses 

pembelajaran 

anak 

berkebutuhan 

khusus. 

 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan dasar penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian. Kerangka pikir menjelaskan alur penelitian yang dilakukan 

sehingga mencapai tujuan yang diinginkan oleh seorang peneliti. Adapun kerangka pikir 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

Pada penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian menganalisis pembelajaran 

anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi SDN Punten 01 Kota Batu. Selanjutnya 

penelitian yang dilakukan yaitu mengamati pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan 

khusus oleh guru kelas di kelas inklusi. Kemudian, peneliti lebih memfokuskan 

mengamati tentang kendala pembelajaran anak berkebutuhan khusus dan solusi yang 

dilakukan oleh guru di kelas inklusi.  

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi , wawancara 

dan dokumentasi. Berikut ini adalah gambaran tentang kerangka pikir yang telah dibuat. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus 

yang dipersiapkan oleh guru di sekolah, 

ditunjukkan agar peserta didik mampu berinteraksi 

terhadap lingkungan sosial. 

Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus hanya 

dilaksanakan di kelas khusus dengan didampingi 

seorang Guru Pendamping Khusus 

Analisis Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Di 

Sekolah Inklusi SDN Punten 01 Kota Batu 

Mengetahui pelaksanaan 

pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus di 

sekolah inklusi SDN 

Punten 01 Kota Batu. 

Mengetahui faktor penghambat 

dan pendukung pelaksanaan 

pembelajaran anak berkebutuhan 

khusus di sekolah inklusi SDN 

Punten 01 Kota Batu 

Analisis data : Reduksi data, 

penyajian data, penarikan 

kesimpulan 

Pengumpulan data : Observasi, 

wawancara, dokumentasi 

Sumber : Guru kelas khusus 

Penelitian : Jenis 

Penelitian Kualitatif 

Mendeskripsikan faktor penghambat 

dan pendukung pelaksanaan 

pembelajaran anak berkebutuhan 

khusus SDN Punten 01 Kota Batu 

Mendeskripsikan pelaksanaan 

pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus di 

sekolah inklusi SDN Punten 

01 Kota Batu




