
BAB IV 

 GAMBARAN UMUM INTERVENSI  BAGI PENYANDANG AUTIS 

 

 

 

Bab ini membahas tentang Intervensi Autism yang merupakan klaim sistem 

kepakaran yang berlaku secara internasional, dan sistem negara melalui kebijakan 

sekolah bagi anak-anak disabilitas.   

 Penanganan anak penyandang autis mulai dari penanganan dini maupun 

lanjutan setidaknya dalam beberapa aspek penting, yakni Intervensi medis-

biomedis, dan Terapi, serta yang berkaitan dengan pendidikan anak autis. Setelah 

aspek-aspek tersebut teratasi, penanganan autis setelah usia sekolah  belum masuk 

dalam kajian ini. Berikut pembahasannya,  

 

1.1. Penanganan Medis-Biomedis dan Terapi 

 Memahami autisme tidak terlepas dari sejarah ditemukannya autisma. 

Sebuah website yang dikelola oleh Dr. Rudy Sutadi – dokter spesialis anak, 

konsultan autisme, Biomedical Intervention Treatment (BIT) consultant, Applied 

Behavior Analysis (ABA) consultant & terapist – pada April 2014 telah merangkum 

sejarah autism sebagai berikut: 

Pertamakali, istilah autism digunakan oleh seorang psikiater Swiss yang 

bernama Eugene Bleuler, yang pada tahun 1908-1911 mengamati adanya suatu ciri 

tertentu pada penderita skizofrenia (gangguan jiwa yang dicirikan dengan adanya 

waham/halusinasi) dewasa yang ia sebut sebagai autism yang berasal dari kata 



bahasa Yunani yaitu autos yang berarti sendiri. Autism ini merupakan suatu istilah 

yang mencirikan bahwa seseorang menarik diri dari interaksi sosial dengan 

lingkungannya sehingga mereka seolah-olah hidup di dunia sendiri. Namun 

sebenarnya gangguan kejiwaan berupa skizophrenia hanya terjadi/timbul pada 

orang dewasa atau remaja. 

Penanganan anak penyandang autis selanjutnya sangat bergantung dari 

batasan arti apa yang menyebabkan anak-anak menjadi autistik. Dimasa lalu karena 

autism dianggap sebagai masalah kejiwaan, maka penanganannya juga dipukul rata 

sama dengan penanganan pada orang-orang gangguan jiwa oleh psikiater. Namun 

ketika pada tahun 1944 diketahui bahwa autism merupakan gangguan 

perkembangan, maka penanganan anak penyandang autism juga dilakukan oleh 

dokter tumbuh kembang atau dokter anak. 

 Selanjutnya untuk perhatian yang besar pada masalah anak penyandang 

autism ini, Amerika serikat menetapkan Buku Diagnostics and Statistics Manual 

(DSM) of Mental Disorder sebagai pedoman standar diagnosis autism di Amerika 

Serikat. Sejak ditetapkan pada tahun 1952 (DSM I), lalu diperbaiki pada tahun 1968 

(DSM II), barulah pada 1980 (DSM-III) autism diletakkan dalam kategori 

diagnostik yang tersendiri, walau masih disebut  infantile autism (autism di masa 

kanak-kanak). Kemudian disadari bahwa autism bukan merupakan kelainan jiwa 

(skizofrenia) yang terjadi pada masa kanak-kanak, sehingga pada tahun 1987 kata 

infantile dihilangkan, dan diganti menjadi autistic disorder.  

Bahkan pada tahun 1994 dalam DSM-IV ditambahkan  kategori Pervasive 

Developmentel Disorder (PDD) dan beberapa subtipenya, yang sekarang dikenal 

sebagai Autistic Spectrum Disorder (ASD). Sebagai tambahan pada autistic 



disorder, diagnosis mungkin juga dikategorikan pada Aspreger’s Disorder, Rett’s 

Disorder, Childhood Disintegrative Disorder, and Pervasive Developmental 

Disorder Not Otherwise Specified (PDD-NOS). DSM-V yang diterbitkan pada 

tahun 2013, melebur semua istilah yang berhubungan dengan autisme menjadi satu 

kesatuan yang disebut sebagai ASD (Autistic Spektrum Disorder). 

  Berdasarkan ulasan Dr Rudy (2015), maka penanganan autisme akan 

nampak berbeda manakala itu dilihat dari sudut pandang ilmu psikiatri dan ilmu 

biomedis. Bila autisme ditangani oleh psikiater, maka terapi obat-obat dan tata 

laksana serupa dengan penanganan pasien gangguan jiwa, sedangkan berdasarkan 

kajian biomedis maka penanganan anak autis dilakukan seperti penanganan 

gangguan perilaku yang disebabkan oleh penyakit biomedis. 

 Sementara itu WHO (World Health Organization) International 

Classification of Diseases (ICD-10) mengartikan autisme yang secara khusus yaitu 

childhood autism (autisme masa anak-anak) sebagai adanya keabnormalan dan atau 

gangguan perkembangan yang muncul sebelum usia tiga tahun. Aadapun tipe 

karakteristik tidak normalnya ada pada tiga bidang yaitu interaksi sosial, 

komunikasi, dan perilaku yang diulang-ulang (World Health Organization, h. 253, 

1992). Maka berdasarkan definisi WHO tersebut, selain penanganan dengan cara 

obat-obatan dari psikiater (psikotropika) atau dokter biomedis (Biomedical 

Intervention Therapy), autisme juga ditangani dengan tata laksana perilaku, 

komunikasi, dan interaksi sosial. 

 Sejauh ini yang dikenal secara luas ada berbagai jenis intervensi untuk  

 penyandang autis. Berikut peneliti sajikan daftar jenis intervensi menurut 

Organisasi Autisme Dunia yang berpusat di London, United Kingdom. 



Tabel  

 Jenis Intervensi Medis-Biomedis dan Terapi 

Intervensi 

Medis 

Intervensi Biomedis Terapi 

Antidepressant  Dietarry Suplement  ABA and Autism 

Aripiprazole  Melatonin and 

autism 

Discrete trial training and autism 

Chelation Omega 3 fatty acid 

supplemen  

Early Intensive Behavioral 

Intervention and autism (UCLA 

YAP) 

Risperidone  Special Diet  Holding Therapy and Autism 

Antipsycotic Vitamin B, 

Magnesium 

Incidental Teaching and autism 

Dimetylclicine  Yeast-Free Diet Music Therapy and autism 

Methilphenidate Feingold Diet  Pivotal response training and 

autism 

Olanzapine  LEAP and autism Social Groups and autism 

 Oxytocin and autism Stimulant Medication and autism 

 Portace and autism Theory of Mind Training and 

Autism 

 Scretin and autism Advocacy, self advocacy, and 

autism 

 Specific 

carbohydrate diet 

and autism 

Assistance Dog and autism 

 Vitamin A  Cognitive Behaviors Therapy  

 Vitamin B9  Dolphine Therapy and autism 

 Vitamin D  Aqquine-Assited Activities and 

therapy 

 Anticonvulsants Hiperbaric Therapi and autism 

 Coloured Filter Occupational Therapy 

 Gluten Free, Casein 

Free and autism 

Phicyo therapi and autism 

 Immune globulin  Social Skills group therapy and 

autism 

 Multi Vitamin and 

Mineral and autism 

Supported employment and autis 



 Testosterone 

Regulation  

Video Modelling and Autism 

 Vitamin B12  Animal Therapis and autism 

 Vitamin C and 

autism 

Applied Behavior Analysis and 

autism 

 Weighted item  Auditory Integration Therapy  

  Daily Life Therapy and autism 

  DIR Methode and autism 

  Dore Programe and autism 

  Dramatherapy and autism 

  Facilitated Communication and 

autism 

  Ligthwave stimulation and autism 

  Miliu Training and autism 

  Massage and autism 

  Patterning Therapies and autism 

  Picture Exchange Communication  

  Relationship Development 

Intervention 

  Sensory Integrative Therapy  

  Social Story and Autism 

  Son Rise and autism 

  Speech and Language Therapy 

  TEACCH and autism 

  Visual Schedule and autism 

Sumber: diolah dari http://researchautism.net/autism-interventions (dikutip 8 

April 2015). 

  

 Organisasi Autism Dunia tersebut memberi catatan setiap jenis intervensi, 

dan terapi. Jenis yang mereka rekomendasikan adalah yang  berwarna hijau, 

sedangkan yang berwarna pink adalah jenis yang tidak direkomendasikan, serta 

yang berwarna biru adalah yang memerlukan kajian lebih lanjut sebab belum cukup 

http://researchautism.net/autism-interventions


bukti akan konstribusinya. Sementara yang tidak berwarna diperbolehkan, namun 

perlu perhatian per kasus anak.  

 Panduan dari Organisasi Autism Dunia yang dipaparkan di atas digunakan 

sebagai panduan di beberapa negara persemakmuran UK. Sedangkan Dr. Rudy 

Sutadi (2011) mengklaim bahwa ABA sangat direkomendasikan oleh NYSDOH 

New York State Department Of Health (NYSDOH) sejak 1997 dan US Department 

Of Health (1999), serta American Academy Of Pediatrics (2007). 

 Sumber yang lain adalah  Autism Research Institute (ARI) yang berpusat 

di San Diego, Canada. ARI telah mengumpulkan data dari ribuan orang tua tentang 

pengalaman mereka dengan obat-obatan psikiatri dan perawatan lainnya. Secara 

umum, orang tua melaporkan bahwa obat cenderung menyebabkan masalah atau 

juga untuk membantu dengan beberapa yang lebih buruk daripada yang lain.  Hal 

ini berbeda dengan perawatan lain yang telah ARI data, seperti suplemen nutrisi, 

diet khusus, dan detoksifikasi, yang lebih mungkin untuk membantu dan sangat 

jarang menyebabkan masalah. Berikut adalah pemeringkatan oleh ARI sejak maret 

2009 dari tiga obat dan tiga nutrisi yang paling sering digunakan. 

 Berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan ARI nampak bahwa temuan 

ARI menunjukkan pemberian vitamin lebih baik daripada obat-obatan sebab 

efeknya lebih banyak membantu dan tidak banyak resiko negatifnya. Sementara 

obat-obatan memang membantu, namun ada resiko secara fisik. 

 

 

 

 



Tabel 3 

Daftar Obat dan Nutrisi yang Paling Sering di Gunakan 

Three most used 

drug 
 

Got 

Worse 

No 

Effect 

Got 

Better 

Better: 

Worse 

No. Of 

cases 

Ritalin 45% 26% 29% 0.6 : 1 4256 

Benedryl 24% 50% 26% 1.1;1 3230 

Rispedal 21% 26% 54% 2.6:1 1216 

Three most used 

Vitamins 

 

Got 

Worse 

No 

Effect 

Got 

Better 

Better;

Worse 

No. of 

cases 

Vit. B6 & Mag 4% 46% 

 

49% 11:1 7256 

DMG 8% 50% 

 

42% 5.3:1 6363 

Vit. C 2% 52% 

 

46% 20:1 3077 

Sumber: https://www.autism.com/index.php/understanding_advice 

  Khusus di Indonesia, Noviza (2004) seperti dikutip oleh Jaja Suteja 

(2014) mengungkapkan bahwa metode yang dapat digunakan terhadap penderita 

autisme akibat dari kesalahan bentukkan perilaku sosial dapat dilakukan dengan 

metode terapi:  

a. Metode Terapi Applied behavioral Analysis (ABA) adalah jenis terapi yang 

telah lama dipakai, telah dilakukan penelitian dan didesain khusus anak-anak 

penyandang autisme. Metode ABA memberi pelatihan khusus pada anak 

dengan memberikan positive reinforcement (hadiah/pujian). 

b. Metode terapi Treatment and education of autistic and related Communication 

Handicapped Children (TEACCH), yaitu suatu metode yang dilakukan untuk 

mendidik anak autis dengan menggunakan kekuatan relatifnya. Yaitu pada hal 

yang terstruktur dan pada hal yang berkaitan dengan kesenangannya pada 

https://www.autism.com/index.php/understanding_advice


rutinitas serta hal-hal yang dapat diperkirakan dan relatif mampu berhasil pada 

lingkungan yang visual dibanding yang auditori. (Noviza, 2005: 42)  

 Sedangkan menurut Dr. Handojo (2004) yang dikutip oleh Jaja Suteja 

(2014) penanganan terpadu yang dilakukan pada penderita autisme dapat dilakukan 

dengan menggunakan terapi:  

a. Terapi perilaku Terapi perilaku digunakan untuk mengurangi perilaku yang 

tidak lazim. Terapi perilaku ini dapat dilakukan dengan cara terapi okuvasi, 

dan terapi wicara. Terapi okuvasi dilakukan dalam upaya membantu 

menguatkan, memperbaiki dan menibngkatkan keterampilan ototnya. 

Sedangkan terapi wicara dapat menggunakan metode Applied Behaviour 

Analysis (ABA). 

b. Terapi Biomedik. Terapi biomedik yaitu dengan cara mensuplay terhadap 

anak-anak penyandang autism dengan pemberian obat dari dokter spesialis 

jiwa anak. Jenis obat, food suplement dan vitamin yang sering dipakai saat in 

adalah risperidone, ritalin, haloperidol, pyrodoksin, DMG, TMG, magnesium, 

Omega-3, dan Omega-6 dan sebagainya.  

c. Terapi Fisik Fisioterapi bagi anak-anak autis bertujuan untuk mengembangkan, 

memelihara, dan mengembalikan kemampuan maksimal gerak dan fungsi 

anggota tubuh sepoanjang kehidupannya. Dalam terapi ini, terapis harus 

mampu mengembangkan seoptimal mungkin kemampuan gerak anak, 

misalnya gerakan menekuk kaki, menekuk tangan, membungkuk berdiri 

seimbang, berjalan hingga berlari. 

d. Terapi sosial. Dalam terapi sosial, seorang terapis harus membantu 

memberikan fasilitas pada anak-anak autis utnuk bergaul dengan teman-teman 



sebayanya dan mengajari cara-caranya secara langsung, karena biasanya anak-

penyandang autis memiliki kelemahan dalam bidang komunikasi dan interaksi. 

e. Terapi bermain. Terapi betrmain bertujuan agar anak-anak autis selalu 

memiliki sikap yang riang dan gembira terutama dalam kebersamannya dengan 

temanteman sebayanya. Hal ini sangat berguna untuk membantu anak autisme 

dapat bersosialisasi dengan anak-anak yang lainnya. 

f. Terapi perkembangan. Dalam terapi perkembangan, anak akan dipelajari 

minatnya, kekuatannya dan tingkat perkembangannya, kemudian ditingkatkan 

kemampuan sosial, emosional dan intelektualnya sampai benar-benar anak 

tersebut mengalami kemajuan sampai dengan interaksi simboliknya.  

g. Terapi visual. Terapi visual, bertujuan agar anak-anak autis dapat belajar dan 

berkomunikasi dengan cara melihat (visual learner) gambar-gambar yang unik 

dan disenangi. Misalnya dengan metode PECS (Picture Exchange 

Communication System). 

h. Terapi musik. Terapi Musik untuk perkembangan anak mensyaraktkan 

pemakaian musik yang lembut, dan dapat dengan mudah dipahami anak. 

Tujuan dari terapi musik ini adalah agar anak dapat menanggapi melalui 

pendengarnnya, lalu diaktifkan di dalam otaknya, kemudian dihubungkan ke 

pusat-pusat saraf yang berkaitan dengan emosi, imajinasi dan ketenangan. 

i. Terapi obat. Dalam terapi obat, penderita autis dapat diberikan obat-obatan 

hanya pada kondisi-kondisi tertentu saja, pemberiannya pun sangat terbatas 

karena terapi obat tidak terlalu menentukan dalam penyembuhan anak-anak 

autis. 



j. Terapi Lumba-lumba. Terapi dengan menggunakan ikan lumba-lumba dapat 

dilakukan dalam durasi sekitar 40 menit. Tujuannya untuk menyeimbangkan 

hormon endoktrinnya dan sensor yang dikeluarkan melalui suara lumba-lumba 

dapat bermanfaat untuk memulihkan sensoris anak penyandang autis.  

k. Sekolah Regular. Anak autis yang telah mampu bersosialisasi dan 

berkomunikasi dengan baik dapat dicoba untuk memasuki sekolah reguler 

sesuai dengan umurnya, tetapi terapi perilakunya tidak ditinggalkan. 

l. Sekolah Pendidikan khusus. Salah satu bentuk terapi terhadap anak-autis juga 

adalah dengan memasukannya di sekolah khusus anak-anak autis karena di 

dalam pendidikan khusus biasanya telah mencakup terapi perilaku, terapi 

wicara, dan terapi okuvasi. Pada pendidikan khusus biasanya seorang terapis 

hanya mampu menangani seorang anak pada saat yang sama. 

 

1.2. Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan bagi Anak Autis. 

  Sama halmya dengan warga negara yang lain, maka anak-anak autis juga  

memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Bila mengacu pada UU  No. 20 

tahun 2003  Pasal 15 yakni   Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, 

kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.  Maka untuk anak-

anak berkebutuhan khusus, diatur dalam pasal 32  ayat 1  UU No. 20 Th  2003  

yang berbunyi ”  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 “.  



Pendidikan khusus diatur  dengan  Permendiknas No. 01 tahun 2008 

tentang Standar Operasional Pendidikan Khusus (SOPK) yang mengatur 

pendidikan khusus membagi pengelompokan siswa yang dibedakan menjadi 

Bagian A untuk siswa Tunanetra. Bagian B untuk siswa tunarungu. Bagian C untuk 

siswa tunagrahita ringan, sedangkan untuk siswa  tunagrahita sedang ada di Bagian 

C1. Bagian D untuk siswa tunadaksa ringan, sedangkan siswa tunadaksa sedang di 

bagian D1. Terakhir untuk anak tunalaras di Bagian E. Selain perihal 

pengelompokkan siswa, permendiknas tesebut juga mengatur soal pengelolaan 

kelas bedasarkan jenjang dan jumlah anggota kelas. Jenjang TKLB dan SDLB 

berisi maksusmum  5 anak per kelas dan di tingkat SMPLB dan SMALB 

beranggotakan 8 anak per kelas.   

Hal lainnya yang diatur oleh permendiknas No. 01 di atas berkaitan dengan 

kurikulum untuk pendidikan khsusus. Kurikulum disusun berdasarkan 

TingkatSatuan Pelajaran (KTSP) pada jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan 

SMALB masing-masing untuk bagian A, B, C, C1, D, D1, dan E. Sistem 

pembelajaran sekolah inklusi adalah bersifat individual. Pembagian tugas untuk 

jenjang TKLB dan SDLB adalah guru kelas, sementara untuk SMPLB dan 

SMALB adalah guru pelajaran. Seseorang yang menjadi guru harus memenuhi 

persyaratan setidaknya diharuskan berijasah S1 (sarjana) Pendidikan Khusus (PK) 

ata Pendidikan Luar Biasa (PLB). Guru SMPLB dan SMALB dapat berijazah S1 

(sarjana) Pendidikan Khusus (PK) atau Pendidikan Luar Biasa (PLB). Begitupula 

dengan persyaratan untuk guru SMPLB dan SMALB, berijazah S1 (serjana)   

Sementara itu suatu terobosan baru digulirkan sistem pendidikan inklusi.  



Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 70 Tahun 

2009 menyebutkan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem penyelenggaraan 

pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang 

memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan an/atau bakat istimewa untuk 

mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungdan pendidikan secara 

bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.  

Pemendiknas Nomor 70 Tahun 2009 disambut banyak orang tua anak autis  

dengan semangat positif karena dianggap sebagai satu harapan baru untuk anak 

autis mendapatkan pendidikan yang lebih layak sesuai dengan gangguan yang 

mereka alami, disamping itu juga sebagai suatu “terapi sosial” dengan berbaur 

bersama anakanak yang tidak berkebutuhan khusus. Suyanto & Mudjito A.K. 

(20012: 5), mengutip Permendikbud No. 70 tahun 2009 menuliskan bahwa ada tiga 

model pendidikan untuk menggabungkan anak berkebutuhan khusus dengan anak 

yang lain. Pertama, model Mainstream, yang menempatkan anak-anak 

berkebutuhan khusus di sekolah umum, bisa mengikuti kurikulum akademis yang 

berlaku umum, dan guru tidak harus melakukan adaptasi kurikulum untuk mereka. 

Model ini sesuai diberikan untuk anak-anak yang sakit namun tidak berdampak 

pada kemampuan kognisinya. Kedua, Model Integrasi, yang menempatkan anak-

anak berkebutuhan khusus dalam kelas umum, namun anak berkebutuhan khusus 

hanya mengikuti pelajaran-pelajaran yang dapat mereka ikuti saja. Mata pelajaran 

lainnya bisa diikuti pada kelas yang berbeda dan terpisah sebagai pengganti kelas 

umum. Ketiga, Model Inklusi, sistem yang memberikan kesempatan kepada semua 

anak berkebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat 

istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan 



pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Menurut 

peneliti, model inklusif ini ada kelebihannya, dimana baik peserta didik yang 

umum maupun berkebutuhan khusus bisa saling interaksi dan mendapat 

pengalaman bersama, sehingga tercipta kesadaran adanya keberagaman.   

Tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan intervensi bagi anak  

berkebutuhan khusus sedini mungkin. Adapun  tujuannya adalah :  1. Untuk 

meminimalkan keterbatasan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak dan 

untuk memaksimalkan kesempatan anak terlibat dalam aktivitas yang normal. 2. 

Jika memungkinkan untuk mencengah terjadinya kondisi yang lebih parah dalam 

ketidak teraturan perkembangan sehingga menjadi anak yang tidak berkemampuan. 

3. Untuk mencengah berkembangnya keterbatasan kemampuan lainnya sebagai 

hasil yang diakibatkan oleh ketidakmampuan utamanya. (Ricard Gargiulo & Jenifer 

Kilgo , 2005)  

Yusraini (2013) mengemukakan model pelaksanaan pendidikan inklusif 

yang lazim selama ini adalah model pendidikan secara normal (reguler) 

disandingkan dengan pendidikan inklusif. Dalam terminologi pendidikan secara 

biasa, anak-anak normal mengikuti sistem dan pembelajaran yang didesain dengan 

kurikulum sedangkan pendidikan inklusif muncul ketika anak-anak memiliki 

keterbatas pisik dan mental. Pendidikan normal atau pendidikan inklusif, 

sebenarnya sepanjang dapat membangun potensi anak didik untuk bisa tumbuh dan 

berkembang secara optimal, dapat dijadikan sebagai sebuah tindakan 

memanusiakan manusia. Model penyelenggaraan pendidikan setidaknya dalam 

beberapa bentuk layanan pendidikan berikut:   

a. Model Pendidikan Reguler  



b. Model Pendidikan Terbuka/Sekolah Alam   

c. Model Pendidikan di Rumah (Home Schooling)   

d. Model Pendidikan Pesantren  

  

4.2.a.    Prinsip Pendidikan Inklusi  

Bergulirnya kebijakan pendidikan inklusif dimaksudkan supaya lingkungan  

sekolah menerima dan menghargai bahwa semua anak berbeda dalam beberapa hal 

dan memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, dengan demikian perlu tersedianya 

struktur pendidikan, sistem dan metodologi belajar yang bisa memenuhi kebutuhan 

semua siswa.  

Peni Puspito (2015) memaparkan lima prinsip pendidikan inklusif yang 

perlu  diperhatikan, meliputi (1) Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu, (2) 

Prinsip kebutuhan individual, (3) Prinsip Kebermaknaan, (4) Prinsip Keberlanjutan, 

dan (5) Prinsip Keterlibatan.  

Puspito menjelaskan bahwa dibukanya pendidikan inklusif merupakan 

strategi pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab mengupayakan 

pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan mutu 

pendidikan. Pendidikan inklusif juga harus berorientasi pada program pembelajaran 

individu (PPI) mengingat setiap anak memiliki kebutuhan dan kemampuan yang 

berbeda. Prinsip kebermaknaan yang dimaksudkan adalah bahwa pendidikan 

inklusif musti menjaga komunitas kelas yang ramah, dimana semua pihak 

menerima keanekaragaman, dan saling menghargai perbedaan. Demi masa depan , 

maka pendidikan inklusif harus diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua 

jenjang pendidikan. Terakhir prinsip keterlibatan maksudnya adalah 



penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen 

pendidikan terkait.  

  

4.2.b.  Komponen keberhasilan Pendidikan Inklusi  

Selain berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan inklusif, dari berbagai 

sumber  bisa diuraikan beberapa komponen keberhasilan pendidikan iklusif yang 

meliputi beberapa hal antara lain sebagai berikut:  

a. Tenaga Pendidikan, yang meliputi kompetensi guru. Kompetensi terkait 

dengan kemampuan atau kecakapan.   Lebih khusus dalam pendidikan 

inklusif, seorang guru harus mampu mengembangkan kemampuan disamping 

empat aspek kompetensi bagi diri sendiri dan profesinya, yaitu: kompetensi 

padagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi 

sosial, juga kompetensi khusus (Mudjito, dkk, 2012: 53). Selain berkaitan 

dengan kompetensi, guru inklusif juga memiliki tugas yang menurut 

Direktorat Pendidikan Luar Biasa 2004 (Tarmansyah, 2007: 153) meliputi 

menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti mengembangkan, 

mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalma bidang pendidikan. 

b. Kurikulum (Bahan Ajar). Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Bab I Pasal 

1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum dalam pendidikan inklusif 

hendaknya  disesuaikan dengan kebutuhan anak, sehingga dalam hal ini tidak 

ada unsur paksaan kepada anak untuk mengikuti kurikulum yang bersifat 



umum. Dengan demikian dalam pendidikan inklusif, kurikulum sebaiknya 

berorientasi pada kebutuhan anak. Kurikulum harus memiliki capaian tertentu, 

dan dalam perkembanganya perlu memperhatikan sifat yang dinamis serta 

konstruktif.  

Berdasarkan pengalaman beberapa sekolah, maka kurikulum dalam 

pendidikan inklusif biasanya menggunakan kurikulum reguler yang 

dimodifikasi berdasarkan kebutuhan khusus sang anak didik. Puspito (2015) 

mengatakan  terdapat tiga model kurikulum yang mungkin bisa dipersiapkan 

untuk pendidikan inklusi yaitu, kurikulum modifikasi untuk anak yang 

memiliki kemampuan akademik rata-rata dan kemampuan diatas rata-rata; 

Kurikulum fungsional/vokasional untuk anak yang memiliki kemampuan 

akademik sedang atau dibawah rata-rata; dan kurikulum komponsatoris untuk 

pengembangan bina diri bagi anak-anak yang memiliki kemampuan sangat 

rendah. Intinya, penyesuaian kurikulum dalam pendidikan inklusif yang 

paling penting adalah bagaimana memberikan perhatian penuh tentang 

kebutuhan anak didik.  

c. Input Peserta Didik. Perlu dipahami bahwa peserta didik sekolah inklusif 

meliputi anak-anak dengan beragam karakteristik dan berbagai jenis 

ketunaan. Sementara itu pendidikan inklusif juga menerima anak-anak yang 

tidak berkebutuhan khusus. Input peserta didik harus melihat kemampuan 

awal dan karakter setiap anak sehingga dapat disusun kurikulum, serta 

penyelenggaraan belajar mengajar yang sesuai.  Keterlibatan berbagai pihak 

seperti guru, psikolog, dan tenaga pendidik lainnya sangat diperlukan.  

d. Sarana dan Prasarana. Keunikan dalam pendidikan inklusif, selain 

menyesuaikan kebutuhan khusus peserta didik, sarana prasarana juga harus 



dapat memfasilitasi siswa-siswa yang reguler. Selain itu sebaiknya juga 

disesuaikan dengan kurikulum yang telah dikembangkan. Sehingga persoalan 

sarana prasarana tersebut, tidak hanya sarana fisik, melainkan juga dana yang 

memadai.    

e. Lingkungan dan Penyelenggara Sekolah. Lingkungan meliputi apa yang ada 

di dalam dan di luar sekolah.  Lokasi dimana sekolah harus ditunjang dengan 

penerimaan yang baik dari berbagai pihak. Selain lingkungan sekitar, peran 

orang tua, kepala sekolah, dan pemerintah juga sangat menetukan kualitas 

pendidikan inklusi (Puspito, 2015)  

f. Evaluasi Pembelajaran. Permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 7 sampai pasal 

9: mengatur evaluasi pembelajaran pendidikan inklusif antara lain penilaian 

hasil belajar mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan setiap 

peserta didik; Jika peserta didik mengikuti kurikulum sesuai standart nasional, 

maka wajib diikutkan ujian nasional dan akan mendapatkan ijazah yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan bagi peserta didik yang mengikuti 

kurikulum yang dikembangkan di bawah standart pendidikan akan mengikuti 

ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dan 

akan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh satuan 

pendidikan yang bersangkutan pula. Semua peserta didik yang memperoleh 

Surat Tamat Belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang 

yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 

inklusif atau satuan pendidikan khusus.  

Mencermati landasan-landasan yuridis tentang pendidikan khusus, maka 

perencanaan dan pengembangan pendidikan untuk anak autis juga bisa mengacu 



pada landasan tersebut.  Namun seorang Konsultan anak berkesulitan belajar dan 

Pelayanan Autisme Yayasan Wilakerta, Bintaro – Agus Tri Haryanto (2010) 

menyatakan bahwa Komunitas autisme di Jakarta sudah mencapai populasi yang 

besar dan belum ada sistem pendidikan yang sistematis. Seandainyapun ada, tetapi 

biayanya mahal atau belum ada sekolah yang benar-benar sesuai.  

   

 


