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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Temuan-temuan melalui hasil dari berbagai penelitian sebelumnya 

adalah hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang dianggap 

relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian terdahulu ini 

menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga 

penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian. 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang sama-sama membahas mengenai 

pelayanan pendidikan inklusif. 

Pertama, tugas akhir yang disusun oleh Rindi Lelly Anggraini dari 

program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 

2014 yang berjudul “Proses Pembelajaran Inklusi Untuk Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK) Kelas V SD Negeri Giwangan Yogyakarta” di Yogyakarta. 

Hasil penelitiannya adalah peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) 

disatukan dengan anak normal lainnya dengan diawasi tenaga pendidik dari 

pihak sekolah, faktor pendukung proses pembelajaran inklusi untuk anak 

berkebutuhan khusus cukup memadai namun yang menghambat proses 

pembelajaran inklusi yaitu lingkungan yang kurang kondusif, guru kurang 

memahami anak kebutuhan khusus dan karakter peserta didik berkebutuhan 

khusus, guru tidak membuat RPP dan silabus dalam perencanaan 
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pembelajaran, guru tidak berinovasi dalam menyampaikan materi 

pembelajaran, dan juga kurangnya guru pendamping khusus bagi anak 

berkebutuhan khusus di sekolah. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui 

observasi,  wawancara, dokumentasi, dan keabsahan data. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Adapun proses instrumen penelitian ini terdiri dari 

tiga tahap yaitu melakukan observasi, mencatat hasil observasi, dan 

mewawancarai pihak-pihak yang dapat memberikan informasi secara lebih 

rinci. 

Kedua, tugas akhir yang disusun oleh Taruri Deti Aniska dari 

program studi Manajemen Pendidikan, jurusan Administrasi Pendidikan, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2016 yang 

berjudul “Layanan Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Penyelenggara 

Pendidikan Inklusif (SPPI) Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Lendah 

Kabupaten Kulon Progo” di Yogyakarta. Hasil penelitiannya adalah layanan 

sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus yang berkaitan dengan layanan 

akademik masih menggunakan satu kurikulum yaitu Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) dan belum melakukan pengembangan kurikulum 

adaptif khusus anak berkebutuhan khusus (ABK) serta belum ada kurikulum 

plus/pembelajaran kompensatoris, belum ada sarana dan prasarana yang 

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK), 

dan pendidik di sekolah dasar tersebut belum memenuhi kualifikasi sesuai 

dengan kualifikasi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Layanan 

sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus yang berkaitan dengan layanan 
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non-akademik: kegiatan pengembangan life skills di sekolah dasar 

penyelenggara pendidikan inklusif wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten 

Kulon Progo masih sebatas kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan 

ekstrakurikuler yang ada di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif 

wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo sudah ada beberapa 

kegiatan untuk mengembangkan kemampuan dan bakat yang dimiliki peserta 

didik. Kegiatan ekstrakurikuler di kedua sekolah dasar tersebut sudah berjalan 

dan dilaksanakan di luar jam sekolah. Teknik pengumpulan data diperoleh 

melalui observasi,  wawancara, dokumentasi, dan keabsahan data. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Adapun proses instrumen penelitian ini terdiri dari tiga 

tahap yaitu melakukan observasi, mencatat hasil observasi, dan 

mewawancarai pihak-pihak yang dapat memberikan informasi secara lebih 

rinci. 

Ketiga, tugas akhir yang disusun oleh Annisa Nur Rahmadiyah dari 

jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2017 yang berjudul “Model 

Pelayanan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SDN 

Junrejo 1, Kota Batu, Jawa Timur” di Malang. Hasil penelitiannya adalah 

faktor pendukung proses pembelajaran inklusi untuk anak berkebutuhan 

khusus belum memadai dan yang menghambat proses pembelajaran inklusi 

yaitu guru kurang memahami anak kebutuhan khusus dan karakter peserta 

didik berkebutuhan khusus, dan juga kurangnya guru pendamping khusus 

bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah. Teknik pengumpulan data 
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diperoleh melalui observasi,  wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Adapun proses instrumen penelitian ini terdiri dari tiga tahap 

yaitu melakukan observasi, mencatat hasil observasi, dan mewawancarai 

pihak-pihak yang dapat memberikan informasi secara lebih rinci. 

Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus belum efektif 

dan belum terlaksana dengan baik. Pelatihan terhadap tenaga pendidik dan 

perhatian lebih terhadap anak berkebutuhan khusus perlu segera dimasifkan 

agar dapat menciptakan pelayanan pendidikan inklusif yang baik demi 

memenuhi hak-hak mereka di bidang pendidikan, sehingga diskriminasi 

terhadap anak berkebutuhan khusus dapat berkurang. 

 

2.2 Model 

Model adalah wakil ideal dari situasi-situasi dunia nyata. Fungsi 

utama model adalah mempermudah kita menerangkan suatu benda atau 

konsep. Dalam beberapa kasus, model dapat didasari suatu teori, tetapi model 

juga dapat dipakai untuk menguji atau menjelaskan hipotesis sebagai bagian 

dari proses perumusan teori. Model memiliki fungsi:1 

1. Membantu kita untuk memperoleh pemahaman tentang beroperasinya 

sistem alamiah atau sistem buatan manusia. Model membantu kita 

menjelaskan sistem apa, dan bagaimana sistem tersebut beroperasi. 

                                                             
1 Edi Suharto. Analisis Kebijakan Publik (panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial, 

dilengkapi contoh-contoh naskah kebijakan (Policy Paper) 
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2. Membantu kita dalam menjelaskan permasalahan dan memilah-milah 

elemem-elemen tertentu yang relevan dengan permasalahan. 

3. Membantu kita memperjelas hubungan antara elemen-elemen tersebut 

4. Membantu kita dalam merumuskan kesimpulan dan hipotesis mengenai 

hakekat hubungan antar elemen. 

Dalam kaitannya dengan pelayanan sosial yaitu model terutama 

dibuat untuk menjelaskan proses, karakteristik, dan mekanisme. Pelayanan 

sosial apa yang akan diberikan dan siapa yang akan menjadi sasaran 

pelayanan tersebut. Maka model adalah pola atau acuan seseorang untuk 

menghasilkan sesuatu yang diharapkan terwujud ke depannya. Sebagai 

contohnya yakni model pelayanan pendidikan inklusif bagi anak 

berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus tentu memiliki hak yang 

sama untuk memperoleh pendidikan namun dengan pelayanan yang khusus 

dan sesuai dengan kebutuhan mereka. 

 Bagan 2.1 
 Model Pelayanan Pendidikan Inklusif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model 
Pelayanan
Pendidikan

Inklusif

Model 
Pelayanan

Kelas
Reguler

Model 
Pelayanan

Cluster

Model 
Pelayanan
Pull Out

Model 
Pelayanan

Cluster
dan Pull 

Out

Model 
Pelayanan

Inklusi
Penuh



15 
 

Ada beberapa model pembelajaran dalam sekolah inklusi, yaitu2: 

1. Model Kelas Reguler 

Anak berkebutuhan khusus yang tidak mengalami gangguan intelektual 

signifikan dapat mengikuti pembelajaran dikelas biasa. Jadi anak 

berkebutuhan khusus dapat berbaur dengan anak normal lainnya dalam 

satu kelas. 

2. Model Cluster 

Anak berkebutuhan khusus dikelompokkan sendiri. Dalam model ini 

semua anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama walaupun 

diperlukan pendamping khusus anak-anak tersebut. 

3. Model Pull Out 

Anak berkebutuhan khusus dipindahkan ke ruang khusus untuk 

mendapatkan materi tambahan agar mereka dapat mengikuti materi di 

kelas reguler bersama teman-temannya yang lain. 

4. Model Cluster dan Pull Out 

Model pembelajaran ini diimplementasikan dengan cara pada waktu-

waktu tertentu anak berkebutuhan khusus dikelompokkan tersendiri tetapi 

masih dalam satu kelas reguler dengan pendamping khusus. Namun pada 

waktu tertentu anak berkebutuhan khusus ini juga dipindahkan ke dalam 

ruang khusus untuk diberikan layanan tersendiri. 

5. Model Inklusi Penuh 

                                                             
2 Kadir, Abdul. Mei 2015. Penyelenggaraan Sekolah Inklusi Di Indonesia. Volume 03, Nomor 01. 
https://media.neliti.com/media/publications/117580-ID-penyelenggaraan-sekolah-inklusi-di-
indon.pdf (Diakses pada tanggal 31 Maret 2018 pukul 00.56) 

https://media.neliti.com/media/publications/117580-ID-penyelenggaraan-sekolah-inklusi-di-indon.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/117580-ID-penyelenggaraan-sekolah-inklusi-di-indon.pdf
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Model pembelajaran ini diimplementasikan dengan cara anak 

berkebutuhan khusus dijadikan satu dalam ruang kelas tanpa bercampur 

dengan siswa normal lainnya. Biasanya kelas ini dilakukan bagi anak 

berkebutuhan khusus dengan kategori berat seperti down syndrom. 

 

2.3 Pendidikan Inklusif 

2.3.1 Pengertian Pendidikan Inklusif 

Inklusi mempunyai pengertian yang beragam. Sekolah 

inklusi adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang 

sama.3 Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, 

menantang, tetapi juga sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan 

setiap siswa. Pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan 

tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler.4 Hal 

ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang 

relevan bagi anak berkebutuhan khusus apapun jenis kelainannya dan 

bagaimana gradasinya. 

Bergabungnya anak-anak inklusi dengan anak-anak normal 

lainnya dapat dilakukan dengan 3 (tiga) model, yaitu: mainstream, 

integratif, dan inklusi. Mainstream itu sendiri adalah sistem 

pendidikan yang menempatkan anak-anak berkebutuhan khusus di 

sekolah-sekolah umum, mengikuti kurikulum akademis yang berlaku, 

dan guru juga tidak harus melakukan adaptasi kurikulum. Mainstream 

kebanyakan diselenggarakan untuk anak-anak yang tidak berdampak 

                                                             
3 Stainback dan Stainback (1990) dalam Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif, Ibid, hlm 3. 
4 Staub dan Peck (1995) dalam Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif, Ibid, hlm 4. 
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pada kemampuan kognitif, seperti epilepsi, asma, dan anak-anak 

dengan kecacatan sensorik, serta tunadaksa. Integrasi berarti 

menempatkan siswa berkebutuhan khusus di kelas reguler. Di kelas 

tersebut, anak-anak berkebutuhan khusus hanya mengikuti pelajaran-

pelajaran yang dapat mereka ikuti. Adapun mata pelajaran akademis 

lainnya, anak-anak berkebutuhan khusus menerima pelajaran 

pengganti di kelas berbeda yang terpisah dari anak-anak lainnya. 

Dengan demikian, maka disimpulkan bahwa inklusi itu sendiri adalah 

sebuah filosofi pendidikan dan sosial. Pendidikan ini berarti bahwa 

semua anak terlepas dari kemampuan atau ketidakmampuan mereka, 

latar belakang sosial-ekonomi, suku, budaya, bahasa, agama atau jenis 

kelamin, menyatu dalam komunitas sekolah yang sama. Prinsip 

inklusi sendiri mendorong setiap unsur yang terlibat dalam proses 

pembelajaran mengusahakan lingkungan belajar dimana semua siswa 

dapat belajar secara efektif bersama-sama.5 

Pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang 

tidak membeda-bedakan latar belakang kehidupan anak karena 

keterbatasan fisik maupun mental. Penafsiran tentang pendidikan 

inklusif cukup beragam sesuai dengan sudut pandang pengkaji dalam 

menguraikan makna substansial dari pendidikan inklusif itu sendiri. 

Definisi tentang pendidikan inklusif bersifat progresif dan terus 

berubah. Inklusi atau pendidikan inklusif bukanlah istilah lain dari 

pendidikan khusus. Konsep pendidikan inklusif mempunyai banyak 

                                                             
5 Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif, Ibid, hlm 5. 
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kesamaan dengan konsep yang mendasari pendidikan untuk semua 

dan konsep tentang perbaikan sekolah. 

Konsep pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan 

yang mempresentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan 

keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk 

memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara. Disamping 

pendidikan inklusif terlalu luas untuk menampung segala aspek yang 

berkebutuhan khusus. Namun itu juga merupakan suatu strategi yang 

dapat mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat 

menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan 

aktual dari anak dan masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan 

inklusif menjamin akses dan kualitas anak sesuai dengan tingkat 

kemampuan dan menjamin kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan 

baik.6 

Luasnya cakupan pendidikan inklusif memungkinkan kita 

untuk membantu keterbatasan mereka dalam memperoleh kemudahan 

dalam bidang pendidikan sehingga tidak merasa terpinggirkan dari 

anak-anak normal lainnya. Pendidikan inklusif juga dimaksudkan 

untuk mengembangkan potensi dan menyelamatkan masa depan 

mereka dari diskriminasi pendidikan yang cenderung mengabaikan 

anak-anak berkebutuhan khusus. Di Indonesia sendiri, pendidikan 

inklusif secara resmi didefinisikan sebagai sistem layanan pendidikan 

yang mengikutsertakan anak-anak berkebutuhan khusus belajar 

                                                             
6 Ilahi, Mohammad Takdir. 2014. Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Ar-Ruzz 
Media. Hal: 24 
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bersama teman sebayanya di sekolah reguler yang dekat dengan 

tempat tinggal mereka. Penyelenggaraan pendidikan inklusif 

menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian, baik dari segi 

kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem 

pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta 

didik.7 

Model pendidikan inklusif ini berupaya memberikan 

kesempatan yang sama kepada semua anak agar memperoleh 

kesempatan belajar yang sama. Maka sekolah reguler yang 

berorientasi inklusi ini merupakan alat yang paling efektif untuk 

memerangi sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang ramah, 

dan mencapai pendidikan bagi semua. Oleh karena itu, dibutuhkan 

sarana dan prasana yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan 

anak sehingga dapat menciptakan keseimbangan dan kesetaraan 

dalam berbagai aspek kehidupan sehingga mereka tidak merasa 

terpinggirkan. 

2.3.2 Latar Belakang Pendidikan Inklusif 

Kemunculan pendidikan inklusif diawali oleh ketidakpuasan 

sistem pendidikan khusus yang terlebih dahulu mengiringi perjalanan 

anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh layanan pendidikan 

sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan mereka. Kenyataan 

menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan inklusif tidak terlepas 

dari sebuah ironi yang mengiris hati nurani para penyandang cacat 

                                                             
7 Direktorat PSLB (2004) dalam Ilahi, Ibid, hlm 26 
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yang semakin termarginalkan dalam dunia pendidikan formal. Pada 

perkembangan awal munculnya pendidikan inklusif, kita bisa 

melakukan analisis lebih dalam mengenai paradigma pendidikan yang 

terkesan mengesampingkan anak-anak berkebutuhan khusus yang 

terpisah dari anak-anak normal lainnya.  

Perkembangan konsep pemikiran pendidikan bagi individu 

berkebutuhan khusus memiliki kemungkinan lebih besar 

dibandingkan dengan anak-anak lainnya yang tidak sekolah atau putus 

sekolah.8 Hal ini karena selama ini sebagian besar pendidikan yang 

disediakan belum mampu mengakomodasi kebutuhan mereka dan 

hanya menyediakan layanan pendidikan bagi anak-anak pada 

umumnya. Sementara yang melaksanakan layanan pendidikan 

berkebutuhan khusus masih terbilang sedikit sehingga kesempatan 

bagi anak berkebutuhan khusus terkesan terabaikan dalam dunia 

pendidikan formal.9 

Perkembangan pendidikan khusus di Indonesia saat ini 

semakin diterima dan semakin berkembang cukup pesat. Namun 

dalam tataran implementasinya masih dihadapkan dengan berbagai 

problema, isu, dan permasalahan yang harus disikapi secara bijak 

sehingga implementasinya tidak menghambat upaya dan proses 

pendidikan inklusif itu sendiri. Dengan demikian, tujuan akhir dari 

semua ini yaitu kesejahteraan penyandang cacat dalam memperoleh 

                                                             
8 Taboer dalam Ilahi, Ibid, hlm 35 
9 Ilahi, Loc.Cit, hlm 35 
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segala haknya sebagai warga negara dapat direalisasikan secara tepat 

dan maksimal.10 

2.3.3 Tujuan Pendidikan Inklusif 

Dalam perkembangan dunia digital seperti ini, tantangan 

untuk memprioritaskan pendidikan inklusif juga semakin besar. 

Pendidikan inklusif bukan bermaksud untuk mencampuradukkan 

anak normal dengan anak berkebutuhan khusus akan tetapi berupaya 

memberikan kesempatan yang sama kepada mereka anak 

berkebutuhan khusus untuk mengenyam pendidikan secara layak dan 

memberikan jaminan masa depan yang lebih cerah. Pada dasarnya, 

setiap kemunculan istilah pendidikan yang baru pasti memiliki tujuan 

yang ideal untuk membangun landasan pendidikan yang berbasis 

keadilan. 

Beberapa hal yang perlu dicermati lebih lanjut tentang tujuan 

pendidikan inklusif, yaitu:11 

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua 

peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 

dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat 

istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuannya. 

2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai 

keragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. 

                                                             
10 Sunaryo dalam Ilahi, Ibid, hlm 37 
11 Ilahi, Ibid, hlm 40 
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Tujuan pendidikan inklusif dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 2 yaitu:12 

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua 

peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 

dan sosia atau memiliki potensi kecerdasan yang bermutu sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuan. 

2. Mewujudkan penyelenggara pendidikan yang menghargai 

keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta 

didik sebagaimana yang dimaksud pada tujuan pertama. 

Dengan adanya sekolah-sekolah sebagai penyelenggara 

pendidikan inklusif inilah yang merupakan pilar pembaharuan 

pendidikan dimulai. Apabila masing-masing sekolah telah 

menyelenggarakan pendidikan inklusif secara penuh dan didukung 

seluruh komponen dan sistem yang ada maka pembaharuan itu telah 

dimulai dari adanya perubahan.13 

2.3.4 Landasan Pendidikan Inklusif 

Pendidikan inklusif merupakan konsep ideal yang 

memberikan kesempatan dan peluang sepenuhnya kepada anak 

berkebutuhan khusus untuk mendapatkan haknya sebagai warga 

negara. Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus telah 

dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijakan tersebut 

                                                             
12 MP Nasional, 2013, http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2013/07/Permen-No.-70-
2009-tentang-pendidiian-inklusif-memiliki-kelainan-kecerdasan.pdf (Diakses pada tanggal 29 
November 2017 pukul 09.43) 
13 Nelson dkk dalam Ilahi, Ibid, hlm 41. 

http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2013/07/Permen-No.-70-2009-tentang-pendidiian-inklusif-memiliki-kelainan-kecerdasan.pdf
http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2013/07/Permen-No.-70-2009-tentang-pendidiian-inklusif-memiliki-kelainan-kecerdasan.pdf
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memberikan warna baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus demi 

memperoleh pendidikan yang menjadi haknya. Melalui pendidikan 

inklusif ini pula, diharapkan anak berkebutuhan khusus dapat dididik 

bersama dengan anak normal lainnya agar tidak ada kesenjangan 

diantara anak berkebutuhan khusus dan anak normal lainnya. 

Penerapan pendidikan inklusif di Indonesia mempunyai 

beberapa landasan, yaitu landasan filosofis, yuridis, pedagogis, dan 

empiris.14 

1. Landasan Filosofis 

Landasan filosofis utama penerapan pendidikan inklusif 

di Indonesia adalah pancasila yang merupakan lima pilar 

sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih 

mendasar lagi yang disebut Bhinneka Tunggal Ika.15 

 Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan 

lambang negara burung garuda yang berarti Bhinneka Tunggal 

Ika. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, 

tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap 

menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

 Pandangan agama (khususnya Islam) antara lain ditegaskan 

bahwa: (1) manusia dilahirkan dalam keadaan suci, (2) 

kemuliaan seseorang dihadapan Tuhan (Allah) bukan karena 

fisik tetapi taqwanya, (3) Allah tidak akan merubah nasib suatu 

                                                             
14 Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif, Ibid, hlm 6. 
15 Ilahi, Op.Cit, hlm 72. 
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kaum kecuali kaum itu sendiri, (4) manusia diciptakan 

berbeda-beda untuk saling silaturrahmi. 

 Pandangan universal “Hak Asasi Manusia” menyatakan 

bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak 

pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan. 

 Pendidikan inklusif merupakan implementasi pendidikan yang 

berwawasan multikultural yang dapat membantu peserta didik 

mengerti, menerima, serta menghargai orang lain yang 

berbeda suku, budaya, nilai, kepribadian, dan keberfungsian 

fisik maupun psikologis.16 

2. Landasan Yuridis 

Landasan yuridis dalam pelaksanaan pendidikan inklusif 

berkaitan langsung dengan hirarki, undang-undang, peraturan 

pemerintah, kebijakan direktur jenderal, hingga peraturan 

sekolah. Penyelenggaraan pendidikan inklusif juga berkaitan 

dengan kesepakatan-kesepakatan internasional yang berkenaan 

dengan pendidikan. Landasan yuridis internasional tentang 

penerapan pendidikan inklusif adalah Deklarasi Salamanca 

(UNESCO, 1994) oleh para menteri pendidikan sedunia. 

Deklarasi ini sebenarnya penegasan kembali atas Deklarasi PBB 

tentang HAM tahun 1948 dan berbagai deklarasi lanjutan yang 

berujung pada Peraturan Standar PBB tahun 1993 tentang 

kesempatan yang sama bagi individu berkelainan memperoleh 

                                                             
16 Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif, Loc.Cit, hlm 6. 
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pendidikan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang 

ada. Sementara di Indonesia, penerapan pendidikan inklusif telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional yang dalam penjelasannya 

menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta 

didik berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa 

diselenggarakan secara inklusif atau berupa sekolah khusus.17 

3. Landasan Pedagogis 

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 

tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tujuan 

pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggungjawab.18 Dengan jaminan Undang-Undang ini, 

pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak berkebuthan khsuss 

akan semakin berkembang dan terlaksana sesuai dengan rencana 

awal yang ingin membimbing anak berkebutuhan khusus menjadi 

manusia-manusia yang potensial dan tangguh dalam menghadapi 

segala tantangan hidup masa depan. 

4. Landasan Empiris 

Penelitian tentang inklusif telah banyak dilakukan di 

Negara-negara Barat sejak tahun 1980-an namun penelitian yang 

                                                             
17 Ilahi, Ibid, hlm 77. 
18 Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif, Op.Cit, hlm 11. 
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berskala besar dipelopori oleh The National Academy Of Sciences 

(Amerika Serikat). Hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan 

penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat 

khusus tidak efektif dan diskriminatif.19 

 

2.4 Anak Berkebutuhan Khusus 

2.4.1 Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus 

Istilah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) bukan berarti 

hendak menggantikan anak penyandang cacat atau anak luar biasa, 

melainkan memiliki pandangan yang lebih luas dan positif bagi anak 

dengan keberagaman yang berbeda. Keberagaman dalam setiap anak 

berkaitan dengan perbedaan kebutuhan yang esensial dalam 

menunjang masa depan, terutama kebutuhan untuk memperoleh 

pendidikan yang layak. Anak berkebutuhan khusus adalah mereka 

yang memiliki kebutuhan khusus sementara atau permanen sehingga 

membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih intens.20 Kebutuhan 

mungkin disebabkan oleh kelainan atau memang bawaan dari lahir 

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

perilaku yang menyimpang.21 Disebut berkebutuhan khusus karena 

anak tersebut memiliki kelainan dan keberbedaan dengan anak normal 

pada umumnya. Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa anak berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang 

                                                             
19 Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif, Ibid, hlm 12. 
20 Ilahi, Op.Cit, hal 138. 
21 Ilahi, Ibid, hlm 137. 
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mengalami hambatan dalam proses pembelajaran karena kondisi fisik, 

mental, intelektual, sensorik, sosial, menjadi korban bencana alam dan 

atau bencana sosial, atau tidak mampu dari segi ekonomi yang 

membutuhkan pelayanan pendidikan yang intens sehingga dalam 

proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan segala hambatan 

belajar dan kebutuhan masing-masing individu. 

2.4.2 Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus 

Dalam dunia pendidikan luar biasa dewasa ini, anak 

berkebutuhan khusus diklasifikasikan dalam beberapa kelompok 

sesuai dengan jenisnya.22 

1. Anak Retardasi Mental  

Kelompok anak yang mengalami keterbelakangan 

mental atau disebut juga retardasi mental didefinisikan sebagai 

kelompok anak yang memiliki fungsi intelektual umum di bawah 

rata-rata secara signifikan yang berkaitan dengan gangguan 

dalam penyesuaian perilaku yang terwujud atau terjadi selama 

periode perkembangan.23 Fungsi intelektual yang dimiliki oleh 

anak yang mengalami retardasi mental dapat diukur dari rata-rata 

tes intelegensi yang diadministrasikan secara individual. 

Sedangkan ukuran penyesuaian perilaku ialah berkenaan dengan 

bagaimana seseorang dapat beradaptasi terhadap tuntutan 

lingkungan, dan periode perkembangan terjadinya retardasi 

                                                             
22 Hadis, Abdul. 2006. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus-Autistik. Bandung: Alfabeta. Hlm 
6. 
23 Grossman, in press, 1987 dalam Hadis, Ibid, hlm 6. 
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mental pada diri anak yaitu antara konsepsi (sejak terjadinya 

pertemuan sel jantan dan sel betina atau sel telur, dan sembilan 

belas hari kelahiran).24 

Keterbelakangan mental yang dialami oleh seorang anak 

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor latar 

belakang sosial ekonomi orangtua yang rendah, faktor genetik, 

dan lingkungan sosial. 25 Selain itu, keterbelakangan mental juga 

disebabkan karena kerusakan fisik otak, karena down syndrom, 

phenylketonuria, dan penyakit Tay-Sachs.26 Down syndrom 

disebabkan oleh anak, hanya terdapat 21 pasang kromosom yang 

seharusnya berjumlah 23 pasang kromosom. 

Phenylkurtunuria (PKU) ialah suatu kondisi yang 

diwariskan yang menyebabkan ketidakmampuan tubuh untuk 

mengubah phenylalanine (suatu substansi makanan umum yang 

ditemukan dalam susu) ke dalam tyrosin). Anak yang menderita 

phenylkutunuria dapat diobati dengan suatu tindakan diet khusus. 

Penyakit Tay-Sachs sebagai penyebab keterbelakangan 

mental merupakan penyakit yang diwariskan yang dapat muncul 

ketika kedua orangtua membawa penyakit ini. Penyakit Tay-

Sachs dapat menyebabkan kerusakan dalam otak dan juga 

menyebabkan kematian pada anak. Kerusakan fisik otak, juga 

menjadi penyebab lahirnya anak yang terbelakang mental. 

                                                             
24 American Association Mental Deficiency (AAMD) dalam Hadis, Ibid, hlm 7. 
25 Heber, 1959 dalam Hadis, Loc.Cit, hlm 7. 
26 Macmillan, 1982, Loc.Cit, hlm 7. 
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Kerusakan fisik otak pada bayi atau anak dapat terjadi karena 

faktor infeksi dan bahaya yang bersumber dari lingkungan. Faktor 

bahaya yang  bersumber dari lingkungan juga dapat menjadi 

faktor penyebab lahirnya anak yang terbelakang mental baik pada 

fase sebelum lahir maupun sesudah bayi lahir. 

Bahaya lingkungan lainnya yang dapat menyebabkan 

keterbelakangan mental ialah bahaya radiasi khususnya radiasi 

yang mengandung sinar X. Di samping itu, para ahli lingkungan 

hidup berpandangan bahwa kita membutuhkan dan menggunakan 

pestisida dan metal secara berhati-hati seperti air raksa dan lead. 

Semua faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan yang dapat 

menjadi faktor penyebab keterbelakangan mental harus 

diperhatikan oleh para calon ibu, ibu yang sedang hamil, para 

orang tua, anggota keluarga dalam lingkungan keluarga, dan 

masyarakat. 

Salah satu karakteristik intelektual umum dari anak yang 

mengalami keterbelakangan mental ialah anak memiliki kesulitan 

dalam semua aspek fungsi intelektual-belajar konsep, memori, 

perhatian, dan bahasa. Anak yang retardasi mental lambat dalam 

menunjukkan masalah perhatian, dan mengalami defisiensi 

bahasa dan percakapan. Karakteristik anak yang terbelakang 

mental dipengaruhi oleh karakteristik intelektual anak. 

Sebaliknya, karakteristik intelektual anak terbelakang mental 

akan mempengaruhi karakteristik kepribadian, sosial, dan 
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emosional anak. Oleh karena itu, anak yang terbelakangan mental 

memiliki hubungan sosial dan emosional yang miskin dengan 

orang lain dan lingkungannya. 

2. Anak Dengan Gangguan Emosional    

Gangguan emosional diartikan sebagai suatu 

ketidakmampuan belajar yang tidak dijelaskan oleh faktor 

kesehatan, intelektual, dan sensorik. Gangguan emosional juga 

dapar diartikan sebagai suatu ketidakmampuan yang dimiliki oleh 

seseorang dalam membangun dan memelihara hubungan yang 

memuaskan dengan teman sebaya dan guru.27 Pengalaman 

lingkungan dan keadaan sekitar diduga dapat menjadi faktor 

penyebab gangguan emosional. Banyak sekali situasi yang ada 

sekarang ini yang dapat menciptakan masalah emosional pada 

remaja kita sehingga para remaja mengalami gangguan 

emosional. 

Terdapat tiga karakteristik umum yang nampak pada 

anak yang mengalami gangguan emosional ringan dan sedang 

yaitu hasil belajar anak rendah di bidang akademik, hubungan 

imterpersonal yang miskin, dan anak memiliki harga diri yang 

rendah. Dalam hal hasil belajar akademik yang rendah, salah satu 

kesalahan konsepsi yang umum ialah bahwa anak dengan 

gangguan emosional adalah cerdas, termotivasi untuk berbuat di 

sekolah, dan sukses di sekolah. 

                                                             
27 Hadis, Ibid, hlm 14. 
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Dari segi hubungan interpersonal yang miskin yang 

dialami oleh anak dengan gangguan emosional, anak ini sering 

digambarkan sebagai anak yang blak-blakan karena mereka 

kehilangan ketrampilan sosial dan sifat-sifat kepribadian yang 

menyenangkan bagi orang lain, guru, orang tua, dan teman sebaya 

mereka. Dari segi harga diri yang rendah, anak dengan gangguan 

emosional seringkali memiliki perasaan yang miskin terhadap 

kebenaran diri dan konsep dirinya. 

Sedangkan karakteristik khusus yang ditunjukkan oleh 

anak yang mengalami gangguan emosional yang lainnya yaitu 

anak bertindak kepada kaum muda dengan cara tidak hormat, 

menentang, tidak dapat konsentrasi, obsesi, hiperaktif, pusing, 

menangis, mimpi siang bolong, meminta perhatian, kejam 

terhadap orang lain, tidak tunduk kepada peraturan sekolah dan 

di rumah, merusak barang miliknya dan barang milik orang lain, 

miskin relasi sosialnya dengan teman sebaya, merasa tidak 

bersalah, merasa tidak dicintai, merasa benar, suka menyendiri, 

nervous, implusif, depresi, tidak disukai oleh teman dan orang 

lain, senang berkelahi, menipu, merasa dianiaya, ketakutan, 

kecemasan, miskin pekerjaan sekolah, menolak untuk berbicara, 

berteriak, suka berahasia, suka murung, mendongkol nasib, dan 

bertingkah laku marah.28 

                                                             
28 Achenbach dan Edelbrock, 1981 dalam Hadis, Ibid, hlm 16. 
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Anak yang mengalami gangguan emosioal yang berat 

dan sangat berat memiliki lebih dari satu karakteristik, yaitu tidak 

mampu bercakap, kurang mengerti percakapan orang lain, terlalu 

banyak perilaku yang menstimulasi diri, melukai diri, kurang 

bahkan tidak memiliki keterampilan untuk memelihara diri, tidak 

responsif dan tidak hangat kepada orang lain, dan mengalami 

keterbelangan intelektual. 

3. Anak dengan Ketidakmampuan Fisik 

Anak dengan ketidakmampuan fisik ialah anak yang 

mengalami gangguan atau kerusakan fisik yang mempengaruhi 

kehadiran anak di sekolah, karena itu pemberian layanan khusus 

kepada mereka sangat diperlukan. Gangguan fisik atau 

ketidakmampuan fisik yang dialami oleh seorang anak, juga dapat 

diartikan sebagai ketidakfungsian fungsi fisik seorang anak yang 

disebabkan oleh karena penyakit, kecelakaan, radiasi, dan karena 

sebagian lain sehingga seseorang membutuhkan perhatian dan 

bantuan khusus dalam hidupnya.29 

Ketidakmampuan fisik atau gangguan fisik yang dialami 

oleh seseorang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Faktor-

faktor tersebut diantaranya faktor genetik, kelukaan, kecelakaan, 

dan faktor penyakit. Faktor utama yang perlu diperhatikan dalam 

menetapkan anak dengan ketidakmampuan fisik untuk keperluan 

pemberian pendidikan khusus ialah faktor kesehatan dan 

                                                             
29 Hadis, Ibid, hlm 23. 
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kehilangan fungsi tubuh untuk menempatkan anak pada sekolah 

khusus yang berarti bagi diri anak dan tidak merugikan anak. 

Faktor penyebab  terjadinya ketidakmampuan fisik dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga fase waktu terjadinya 

ketidakmampuan fisik tersebut yaitu fase sebelum lahir, fase 

ketika anak dilahirkan, dan fase sesudah anak dilahirkan. Pada 

fase sebelum anak dilahirkan, faktor penyebab terjadinya 

ketidakmampuan fisik anak yaitu dapat berupa penyakit yang 

diderita ibu yang hamil, pengaruh penggunaan obat penenang, 

bahan kimia, dan merokok yang sering dilakukan oleh ibu 

sewaktu hamil, faktor virus atau bakteri yang meginfeksi ibu yang 

sedang hamil, pengaruh sinar radiasi saat ibu hamil, kesakitan 

fisik yang dialami oleh ibu hamil, kekurangan gizi yang dialami 

oleh ibu selama masa kehamilan, kehilangan oksigen yang 

dialami oleh ibu dam fetusnya, anak mengalami distropi 

(penyakit otot) muskular dan penyebab lainnya.30 

Pada fase anak dilahirkan, faktor penyebab 

ketidakmampuan fisik dapat berupa faktor kecelakaan saat anak 

dilahirkan dan faktor penyakit yang diderita oleh bayi dan ibunya. 

Sedangkan pada fase sesudah anak dilahirkan, faktor penyebab 

ketidakmampuan fisik dapat berupa faktor kecelakaan, bayi 

mengalami kekurangan gizi, kelukaan urat syaraf tulang belakang 

akibat kecelakaan mobil, penyakit, dan karena kesalahan bentuk 

                                                             
30 Kneedler dkk,1984 dalam Hadis, Ibid, hlm 25. 



34 
 

tulang belakang. Faktor-faktor penyebab yang terjadi pada fase 

sebelum anak dilahirkan, ketika anak dilahirkan, dan sesudah 

anak dilahirkan perlu menjadi perhatian oleh semua pihak, 

khususnya pihak pendidik khusus dari pihak-pihak pemerhati di 

bidang pendidikan khusus. 

2.4.3 Hak-Hak Anak 

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib kita 

bantu untuk tumbuh kembang mereka. Namun ternyata tidak semua 

anak bisa mewujudkan harapan mereka. Besar sekali harapan mereka 

untuk tumbuh kembang dalam dunia pendidikan. Mereka ingin 

mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana mestinya terutama 

bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pemerintah telah mengatur 

mengenai hak-hak anak dalam suatu perundang-undangan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak telah dijelaskan beberapa hak-hak anak, 

diantaranya yaitu:31 

 Pasal 49  

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh 

pendidikan. 

 Pasal 50 

                                                             
31 Hukum Online, http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/nprt/539/uu-no-23-tahun-
2002-perlindungan-anak (Diakses pada tanggal 7 Desember 2017 pukul 08.05) 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/nprt/539/uu-no-23-tahun-2002-perlindungan-anak
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/nprt/539/uu-no-23-tahun-2002-perlindungan-anak
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Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan 

pada: 

1. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak,

bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi

mereka yang optimal.

2. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan

kebebasan asasi.

3. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas

budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional

dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan

peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban

sendiri.

4. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab.

5. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan

hidup.

 Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan

kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh

pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Dari Undang-Undang tersebut telah jelas tertera bahwasanya anak 

memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya tanpa 

terkecuali. Tidak ada perbedaan antara anak normal dan anak berkebutuhan 

khusus. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. 


