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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pendidikan Inklusi 

1.  Pengertian Pendidikan Inklusi 

Pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang tidak membeda-bedakan 

siswa berdasarkan intelektual atau fisik. Pendidikan inklusi ini menyatukan 

antara siswa yang normal dan non-normal menjadi satu kelas dengan penanganan 

yang diberikan berbeda. Menurut Ormrod (2008) sekolah inklusi atau sekolah 

yang menerima anak berkebutuhan khusus menunjukkan praktek pendidikan 

untuk semua siswa, termasuk yang memiliki hambatan-hambatan dalam 

pembelajaran atau kebutuhan khusus yang dimiliki, proses pembelajaran 

digabung menjadi satu disekolah regular yang biasanya dimasuki anak-anak 

normal (tidak berkebutuhan khusus). 

Pendidikan inklusif menuntut setiap sekolah mampu memberikan pelayanan 

yang sesuai dengan siswa berkebutuhan khusus butuhkan agar siswa yang 

berekbutuhan mampu mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Definisi 

pendidikan inklusi diatur dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 menyatakan 

bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi dapat memberikan 

kesempatan kepada semua peserta didik yang berkelainan dan memiliki potensi 

kecerdasan atau bakat yang istimewa untuk tetap bisa mengikuti pendidikan atau 

pembelajaran dalam lingkungan sekolah secara bersama-sama dengan peserta 

didik yang normal. 
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Penjelasan dari Permendiknas tersebut menegaskan bahwa pendidikan 

inklusi dilaksanakan agar tidak membeda-bedakan setiap anak yang memiliki 

kelainan dikarenakan setiap anak memiliki hak dalam mendapatkan pendidikan. 

Permendiknas nomor 70 tahun 2009 ini buat menjadi bentuk kebijakan yang 

sudah disesuaikan dengan keadaan yang sedang terjadi dinegara, melalui 

permendiknas ini pemerintah negara memberikan kesempatan dan hak yang sama 

mengenai pendidikan bagi anak yang normal maupun yang non-normal. 

Penjelasan-penjelasan diatas merupakan sebuah dukungan pemerintah 

terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi disetiap daerah-daerah yang ada di 

Negara Indonesia. Pendidikan inklusi dirancang untuk menyamaratakan 

perolehan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan setiap anak agar 

tidak berkesulitan dalam penerimaan pembelajaran untuk mengembangkan 

potensi yang dimilikinya.  

Pemerintah mengadakan program pendidikan inklusi bertujuan untuk 

menyamaratakan dan memajukan pendidikan di Indonesia. Pendidikan inklusi 

dapat membantu pemerintah dan anak yang memiliki kebutuhan khusus sehingga 

dapat merasakan pendidikan yang setara dengan anak normal. Ketergantungan 

pemerintah ke sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi sangat besar, 

sehingga sekolah-sekolah dituntut mampu menjalankan program pendidikan 

inklusi disekolah, serta memberikan layanan dan bimbingan yang sesuai dengan 

kondisi pada anak berkebutuhan khusus. 

 

2. Landasan Pendidikan Inklusi 

Pendidikan inklusi memiliki beberapa landasan pemikiran, yaitu : 
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1) Landasan Filosofi 

Penyelenggaraan pendidikan inklusi dijelaskan dalam 3 hal seperti 

berikut : 

a) Bangsa Indonesia  

Pancasila yang merupakan  landasan utama penerapan pendidikan inklusi, 

karena Pancasila memiliki lima pilar utama dan merupakan cita-cita yang 

didirikan  atas fondasi yang lebih mendasar yaitu Bhineka Tunggal Ika yang 

memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu (Ilahi, 2013 : 72). Indonesia memiliki 

banyak kekayaan dan keragaman budaya, etnik, agama, tradisi, dan adat istiadat 

yang merupakan suatu kebanggaan negara Indonesia dan warga negaranya. 

Warga Indonesia terkenal dengan keramahannya terhadap sesama, tidak 

memandang ras dan agama agar menciptakan masyarakat yang satu sesuai 

dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang sangat menjunjung tinggi persatuan 

Negara Republik Indonesi. 

Setiap individau pasti memliki perbedaan baik itu yang terlihat maupun 

yang tidak terlihat. Perbedaan bagi setiap individu berbeda-beda mulai dari fisik, 

psikologis, kemampuan berfikir dan cara pengendalian diri. Perbedaan tersebut 

memiliki kelemahan dan keunggulannya masing-masing, sistem pendidikan 

mewujudkan pendidikan yang tidak membeda-bedakan setiap anak agar setiap 

anak yang memiliki perbedaan itu tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan 

pendidikan yang layak. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi 

merupakan wujud dari semboyan kebhinekaan yang ada di Indonesia, dimana 

berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun setiap anak memiliki perbedaan namun 
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jika ditarik kesimpulan bahwa setiap anak tetap memiliki hak atas 

pendidikantanpa terkecuali. Kebhinekaan dalam pendidikan itu jelas 

tergambarkan didalam pendidikan inklusi, maka dari itu bangsa indonesia dan 

kebhinekaan termasuk sebagai landasan filosofi pendidikan inklusi. 

b) Pandangan agama islam  

Sebagai umat beragama apapun yang dilakukan harus sesuai dengan 

tuntunan atau ajaran Al-Quran. Menjalankan pendidikan pun tidak lepas dari 

tuntunan Al-Quran yang didalamnya terdapat banyak sekali ayat yang 

menjelaskan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi yang ada didalam QS. 

Al-Maidah (5) ayat 2 yang artinya “dan tolong menolonglah kamu dalam 

kebaikan dan taakwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan 

permusuhan”(QS Al-Maidah [5] : 2). Begitulah penjelasan dari Al-Quran 

tentang pendidikan inklusi, maksud dari ayat tersebut sebagai umat manusia kita 

harus tolong meolong dalam hal kebaikan tanpa memandang dari perbedaan 

suku, ras, agama dan fisik (Ilahi, 2013 : 76). 

Al-Quran menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang satu sama 

lainnya memiliki perbedaan. Siswa yang memerlukan pelayanan inklusi 

merupakan contoh dari manusia sebagai makluk yang memiliki perbedaan dan 

memiliki ketidak sempurnaan. Perbedaan yang terdapat didalam diri manusia 

secara fisik maupun nonfisik tetap harus dihargai karena Nabi Muhammad SAW 

menganjukkan kepada umatnya untul saling menghargai. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan agama 

islam menjadi landasan filosofi pendidikan inklusi karena mengikuti anjuran 

Nabi Muhammad SAW dan firman Allah didalam QS Al-Maidah [5]:2 sebagai 
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umat beragama kita harus bisa tolong menolong. Pendidikan inklusi 

mencerminkan tolong menolong dikarenakan didalamnya setiap pengajar atau 

guru telah menolong anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk belajar 

dan memberikan layanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Pendidikan 

inklusi juga mengikuti anjuran Nabi Muhammad SAW sebagai manusia kita 

harus bisa saling menghargai tidak boleh saling menjatuhkan atau mengolok-olok 

kekurangan yang dimiliki setiap manusia.  

c) Pandangan universal 

Hak azasi manusia (HAM) menjelaskan bahwa setiap warga negara 

Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, hak hidup layak, hak 

untuk kesehatan serta hak untuk pekerjaan. Anak yang memiliki kebutuhan 

khusus memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan yang mereka 

butuhkan (Garnida, 2015 : 44). 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi 

merupakan wujud sistem peraturan pemerintah dalam memenuhi hak azasi 

manusia kepada yang hak. Anak yang memiliki kebutuhan khusus mempunyai 

hak diberikan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhannya. Peraturan 

pemerintah mengenai pendidikan inklusi sangat membantu bagi anak-amak yang 

berkesulitan atau memiliki hambatan dalam belajar. 

 

2) Landasan Yuridis 

Undang-undang No. 20 tahun 2003, pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa 

semua warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, 

dan sosial berhak memperoleh pendidikan. Landasasan yuridis selain UU nomer 
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20 tahun 2003 yaitu ada 6 : (a) konvensi hak anak (Convention on the Right of 

Child) (1989) perjanjian antar negara memiliki sifat terikat yang memiliki prinsip 

tidak mendiskriminasi anak yang cacat atau memiliki kekuranngan, memberikan 

yang terbaik untuk anak (best interest of the child), dan memberikan hak hidup 

sebagai kelangsungan hidup dan perkembangan (the right of life, survival and 

development), (b) Perlindungan anak nasional (1998), (c) Peraturan standar 

persamaan para penyandang cacat (1993), (d) Deklarasi Dakar (Education for 

all) (2000), (f) Deklarasi Bandung (2004). Penyelenggaraan pendidikan inklusi 

memiliki landasan yuridis yang dapat memperkuat adanya pelaksanaan 

pendidikan inklusi di Indonesia, selain adanya undang-undang, konevensi hak 

anak (1989), landasan yuridis internasional ditetapkan pertama kali di Salamanca 

yang disebut kesepakatan UNESCO (1994), hal ini menekankan kepada menteri 

sedunia agar setiap anak mendapatkan pendidikan tanpa harus membeda-bedakan 

kemampuan dan kekurangan setiap diri anak (Astuti dkk, 2011 : 13).  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa landasan yuridis 

pendidikan inklusi ini dapat memperkuat dan terbangunnya pendidikan inklusi 

karena didukung undang-undang, beberapa deklarasi dan  dukungan internasional 

disebut UNESCO. Pendidikan inklusi merupakan suatu peraturan yang diusung 

dan diputuskan bersama secara internasional bertujuan untuk mendukung anak-

anak yang memiliki kebutuhna khusus untuk tetap mendapatkan pendidikan yang 

layak. 
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3) Landasan Empiris 

Banyak penelitian tentang inklusi yang dilakukan oleh negara barat sejak 

tahun 1980-an, penelitian yang secara besar dipelopori oleh the National 

Academy of Sciences (Amerika Serikat). Hasil yang ditunjukkan dalam klasifikasi 

dan penempatan anak berkelainan disekolah, kelas atau tempat khusus tidak 

terlalu efektif dan bisa dikatakan diskriminatif. Banyak pakar peneliti tentang 

anak berkelainan itu sangat sulit untuk dilakukan identifikasi (Ilahi, 2013 : 79) 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan sejatinya 

merupakan tempat untuk menimba ilmu bagi setiap anak. Membeda-bedakan 

merupakan tindakan diskriminatif dan itu sama saja pendidikan termasuk tidak 

ramah anak. Layanaan pendidikan inklusif merupakan terobosan dalam 

memperbaiki pendidikan yang ramah anak dan tidak deskriminatif. 

 

2. Penyelenggaraan Sekolah Inklusi 

a. Kurikulum 

Kurikulum merupakan landasan yang mengatur jalannya proses pendidikan,  

yang didalamnya memuat rencana dan peraturan dalam menjalankan pendidikan. 

Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan inklusi itu sama dengan kurikulum 

sekolah regular, namun ada sedikit perbaikan untuk menyesuaikan pembelajaran 

yang akan diberikan pada anak yang memiliki hambatan atau berkebutuhan 

khusus.  

Sekolah inklusi biasanya menggunakan kurikulum 2013 dimana setiap guru 

diwajibkan dapat melakukan beberapa penyesuaian dengan anak yang memiliki 

kebutuhan khusus, yaitu (Rahim Abdul, 2016 : 70) : (1) guru harus memiliki jiwa 
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religious yang tinggi sehingga memiliki sifat yang mampu menghargai anak yang 

memiliki kelainan atau kebutuhan khusus, (2) guru harus memiliki kompetensi 

dasar pendidikan anak berkebutuhan khusus sehingga mampu mengidentifikasi 

dan memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan 

(3)  guru harus memiliki kemampuan khusus agar mampu memodifikasi 

pembelajaran serta memberikan layanan khusus pada anak berkebutuhan khusus. 

Modifikasi kurikulum memiliki tujuan yang memudahkan guru dan siswa 

bekerja sama dalam proses pembelajaran. Desain kurikulum modifikasi 

dirancang sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan anak yang memiliki hambatan 

sehingga guru kelas inklusi harus menerapkan prinsip pembelajaran yang umum 

dan menerapkan pembelajarn khusus yang telah disesuaikan dengan beragam 

kemampuan anak yang mulai dari kemampuan normal, kemampuan sedang dan 

kemampuan rendah (Depdiknas 2008). 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa modifikasi 

kurikulum merupakan cara yang tepat untuk menyesuaikan alur pembelajaran. 

Modifikasi kurikulum dapat mempermudah guru dan siswa dalam menjalankan 

proses pembelajaran. Kurikulum merupakan pokok utama dalam berjalannya 

pendidikan.   

b. Tenaga Pendidik 

Tenaga pengajar merupakan pendidik professional yang tugas utamanya 

adalah membimbing atau mendidik anak disekolah. Tugas pengajar selain 

sebagai mendidik, pengajar juga memiliki tugas untuk menilai, melatih, 

megawasi dan melakukan evaluasi kepada anak didik yang ruang lingkupnya 

berada didalam lingkungan sekolah. Guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru 
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pendamping khusus termasuk dalam tenaga pendidik yang ada dilingkungan 

sekolahan. 

Penyelenggaraan pendidikan iklusi memerlukan tenaga pendidik yang 

professional maka dari itu dari masing-masing guru memiliki peran dan tugas 

yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Peran guru kelas, guru mata 

pelajaran dan guru pendamping khusus dijelaskan sebagai berikut : 

1) Guru kelas 

Guru kelas merupakan guru yang diberikan penugasan untuk mengurus dan 

mengkoordinir kelas, penempatan guru kelas diputuskan oleh kepala sekolah dan 

hasil rapat bersama, guru kelas memiliki tanggung jawab penuh dengan 

pengelolaan pembelajaran dikelas. Berikut meupakan tugas dan tanggung jawab 

guru kelas (Friend dkk, 2015 : 71) : (a) mampu mengidentifikasi siswa yang mulai 

menunjukkan adanya perilaku yang menyimpang dalam pembelajaran, (b) mampu 

memberikan pembelajaran yang menunjukkan bukti dalam pembelajaran yang 

telah diberi perbedaan dan disesuaikan, (c) mampu menerapkan berbagai strategi 

dalam mengumpulkan informasi mengenai anak berkebutuhan khusus, (d) mampu 

bekerja sama dengan guru ahli atau guru pendamping khusus dalam penanganan 

siswa berkebutuhan khusus, (e) berperan dalam penyusunan program 

pembelajaran individual bersama guru pendamping khusus. 

Berdasarkan poin-poin diatas menyimpulkan bahwa menjadi guru kelas harus 

memiliki kompetensi lebih dalam penanganan setiap masalah yang ada 

dikelasnya. Sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nasional Nomor 16 tahun 

2007, untuk menghindari kesalahan pahaman penilaian terhadap anak didik. Guru 

kelas memiliki tanggung jawab penuh atas proses berlangsungnya pembelajaran 
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dan pemberian penilaian disetiap berlangsungnya proses pembelajaran untuk 

mengetahui pencapaian yang didapat anak melalui proses pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

2) Guru Pendamping khusus 

Guru pendamping khusus merupakan guru yang memiliki latar pendidikan 

luar biasa serta pernah mengikuti pelatihan-pelatihan cara penanganan anak 

berkebutuhan khusus (Direktorat PSLB 2004). Guru pendamping khusus ini harus 

memiliki kompetensi dalam penangan anak berkebutuhan khusus.  Tugas guru 

pendamping khusus ( Astuti, 2011 : 96) : (a) mampu melakukan asesmen dan 

melakukan diagnosis diawal, (b) menyiapkan PPI (program pembelajaran 

individual), (c) membuat dan memodifikasi silabus, (d) membuat dan 

memodifikasi RPP, (e) membuat evaluasi yang telah disesuaikan dengan 

kemampuan siswa, (f) mampu memberikan pembelajaran yang inovatif dan 

kreatif yang disesuaikan dengan kebutuhan ABK, (g) memberikan terapi pada 

siswa yang berkebutuhan khusus, (h) memberikan remedial pada siswa, (i) 

memberikan pengayaan pada siswa, (j) membuat pelaporan perkembangan siswa 

yang mencakup perkembangan belajar, perkembangan tingkah laku, emosional 

dan sosial dari anak berkebutuhan khusus, dan (k) mampu menciptakan 

lingkungan sekolah dan tempat belajar yang ramah anak. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa guru pendamping 

khusus memiliki peran penting dalam proses pembelajaran disekolah inklusi. 

Guru pendamping khusus dapat membantu guru kelas dalam menangani anak 

yang memiliki kebutuhan khusus. Layanan yang diberikan guru pendampig 
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khusus telah disesuaikan dengan karakteristik atau tingkat hambatan siswa yang 

memiliki kebutuhan khusus. 

c. Peserta Didik 

Peserta didik bisa juga disebut dengan siswa, mereka merupakan anak yang 

terdaftar dalam lembaga pendidikan. Undang-undang Sisdiknaas peserta didik 

termasuk dalam anggota masyarakat yang didalam dirinya terdapat potensi yang 

harus dikembangkan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya (Ilahi, 2013 : 

182). Penerimaan peserta didik baru disekolah inklusi harus melalui proses seleksi 

atau tes. Semua peserta didik memiliki hak dalam memperoleh pendidikan yang 

sama namun dalam penerimaan peserta didik disekolah inklusi harus 

menyesuaikan dengan keadaan daya tamping sekolah (Badrudin 2014).  

Prihatin (2011) menjelasakan bahwa dalam penerimaan peserta didik harus 

sesuai dengan pentunjuk yang telah diarahkan oleh dinas pendidikan. Petunjuk 

penerimaan peserta didik diberikan agar sekolah-sekolah mendapatkan peserta 

didik yang sesuai dengn kondisi ideal. Upaya dalam menyeleksi atau mencari 

informasi, latar belakang dan jenis kebutuhan peserta didik, pihak sekolah 

memberikan beberapa tes dan asesmen terhadap peserta didik. Asesmen yang 

dilakukan berupa observasi, screening, pengujian diagnosis, penempatan dan 

evaluasi program, evaluasi kurikulum dan evaluasi pengajaran (Friend dkk, 2015 : 

210). 

d. Pengelolaan Kelas Inklusi 

Pengelolaan kelas dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada guru 

dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, 

mengawasi dan mengevaluasi terhadap peserta didik. Pengelolaan kelas disekolah 
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inklusi menjadikan guru tidak lagi mengelola kelas dengan klasikal tetapi 

dihadapkan dengan anak yang berkebutuhan khusus. Setiap pengeloaan pasti 

memiliki batasan-batasan, seperti halnya dalam menerima jenis anak 

berkebutuhan khusus, perkelas hanya diperbolehkan menerima 2 (dua) jenis anak 

berkebutuhan khusus dan berjumlah 5 (lima) orang saja (Garnida, 2013 : 82). 

Pembelajaran dikelas inklusi sama seperti dengan kelas yang regular, 

didalamnya terdapat pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan 

pendekatan dan model-model pembelajaran yang sama dengan kelas reguler. 

Kelas pun dilakukan penataan agar terlihat nyaman sehingga peserta didik betah 

berada didalamnya dan posisi tempat duduk disesuaikan dengan kebutuhan 

peserta didik. Beberapa cara pengelolaan kelas inklusi (Friend, 2015 : 285) : (1) 

penataan ruangan dan tempat duduk, (2) penataan proses pembelajaran dikelas, 

(3) pengelolaan organisasi kelas, (4) pengelompokkan pembelajaran, (5) 

pemanfaatan waktu pengajaran. 

e. Penilaian 

Peniliaian merupakan hasil dari sebuah proses pengumpulan data dan 

informasi yang bersifat sistematis. Penilaian kelas dapat dilakukan oleh guru 

karena penilaian kelas merupakan penilaian yag diambil langsung oleh guru kelas, 

penilaian yang dilakukan tidak hanya sewaktu siswa berada didalam kelas 

melainkan diluar kelas pun tetap dilakukan penilaian. 

Penilaian kelas yang dilakukan merupakan penilaian yang berdasarkan bukti-

bukti. Menurut buku pedoman khusus penyelenggaraan pendidikan inklusi 

terdapat 7 (tujuh) teknik penilaian yang bisa digunakan, yaitu : penilaian unjuk 
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kerja, penilaian sikap tertulis, penilaian projek, penilaian produk, penilaian 

portofolio dan penilaian diri. 

 

f. Sarana dan Alat Pendukung Pendidikan Inklusi 

Sarana merupakan hal penunjang yang paling penting dalam penentuan 

keberhasilan proses  pendidikan inklusi. Penyediaan sarana dan prasarana untuk 

sekolah inklusi itu sendiri terbilang tidak mudah memerlukan usaha yang tinggi 

untuk mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan dan sesuai dengan anak yang 

berkebutuhan khusus (Ilahi, 2013 : 186). 

Sarana suatau barang yang dapat bergerak digunakan sebagai alat atau media 

pembelajaran. Prasarana suatu tempat yang memfasilitasi kegiatan berupa gedung. 

Permendiknas nomor 24 tahun 2007 standar sarana prasarana pendidikan bagi 

pendidikan formal dibagi menjadi beberapa pengertian yaitu: (1) sarana 

perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah, (2) prasarana perlengkapan 

pembelajaran paling dasar untuk melakukan proses pembelajaran disekolah, (3) 

perabot merupakan barang pendukung dikelas, (4) peralatan pendidikan 

merupakan sarana yang dapat digunakan secara langsung dalam proses 

pembelajaran, (5) media merupakan alat pendukung dalam proses pembelajaran, 

(6) sumber belajar yaitu sumber informasi berupa buku, jurnal dan surat kabar, (7) 

peralatan yang lain adalah alat-alat pendukung yang mampu meningkatkan 

kualitas pembelajaran.  
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3. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus 

a. Istilah Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau 

keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang 

berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya 

dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusianya. Permen Pemberdayaan 

Permpuan dan Perlindungan Anak nomor 10 tahun 2011 tentang kebijakan 

penanganan ABK. 

Berbagai istilah lainnya muncul untuk menunjukkan keadaan anak 

berkebutuhan.  Anak berkebutuhan khusus merupakan istilah terbaru yang 

digunakan dan merupakan terjemahan dari “children with special need”, yang 

digunakan secara luas didunia innternasional. Istilah lain yang digunakan untuk 

menyebut anak berkebutuhan khusus yaitu, anak cacat, anak tuna, anak 

berkelainan, anak menyimpang, dan anak luar biasa (Suparno, 2018 : 1-2). 

b. Etiologi Anak Berkebutuhan Khusus 

Beberapa faktor penyebab anak berkebutuhan khusus dilihat dari masa 

terjadinya dan dapat dimasukkan ke dalam 3 macam kelompok, yaitu (D. Rantri 

Desiningum, 2016) : (1) Pra-Natal (Sebelum Lahir) adalah terjadinya kelainan 

pada masa anak masih berada didalam kandungan yang disebabkan oleh faktor 

keturunan atau faktor eksternal dimana seorang ibu mengalami kecelakaan yang 

mengakibatkan pendarahan atau makan dan minum obat yang dapat memicu 

cereda pada janin dan akibat janin kekurangan gizi sewaktu didalam kandungan. 

(2) Perei-Natal (Proses Kelahiran) adalah terjadi kelainan atau kesalahan pada saat 

proses kelahiran bayi. Proses pertolongan yang salah dalam kelahiran dapat 
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memicu adanya kelainan pada bayi saat melahirkan bisa juga saat bayi lahir 

sebelum waktunya (premature). (3) Pasca-Natal (Setelah kelahiran) adalah terjadi 

kelainan setelah anak dilahirkan sebelum usia perkembangan selesai (kurang lebih 

usia 18tahun). Terjadi dikarenakan kecelakaan, keracunan, tumor otak, demam 

tinggi hingga kejang dan diare sewaktu bayi. Kekurangan zat  gizi pada saat bayi 

juga berpengaruh terhadap perkembangan bayi. 

Berdasarkan keterangan diatas, kebanyakan anak berkebutuhan khusus 

disebabkan oleh bawaan dari dalam kandungan maka dari itu ibu hamil 

diwajibkan untuk rajin mengecekkan kandungannya dan memenuhi kebutuhan 

gizi agar anak tidak kekurangan asupan sehingga menyebabkan terjadinya anak 

berkelainan. 

 

4. Klasifikasi dan Kebutuhan Pendidikan ABK 

Anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang memiliki kelainan pada fisik 

maupun intelektual. Anak berkebutuhan khusus memiliki 2 (dua) sifat yaitu ada 

yang bersifat sementara (temporer) kebutuhan yang hanya sementara dapat 

dihilangkan dan ada yang bersifat tetap (permanen) kebutuhan yang sifatnya 

selamanya tidak dapat dihilangkan (Ilahi, 2011 : 139).  

Klasifikasi anak berkebutuhan khusus menurut IDEA (Individual with 

Disabilities Education Act Amandements) : (1) Anak dengan gangguan pada 

fisiknya ( anak tunanetra (gangguan penglihatan), anak tunarungu (gangguan pada 

pendengaran), anak tunadaksa (kelainan pada fisik yang berkaitan dengan tulang, 

sendi dan otot) ) yang sifatnya menetap atau permanen, (2) Anak dengan 

gangguan pada emosi dan perilaku ( anak tunalaras (memiliki kesulitan dalam 
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penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar), anak tunawicara (gangguan 

komunikasi dan tidak jelas dalam berbicara (gagu), anak hiperaktif (anak yang 

tidak mampu mengendalikan gerakan yang ada didalam diri dan suka memusatkan 

perhatian), (3) anak dengan gangguan pada intelektual ( anak tunagrahita 

(memiliki keterbelakangan mental dan intelektual dibawah rata-rata), anak slow 

learner (memiliki keterlambatan dalam belajarnya memiliki IQ 70-90), anak 

berkesulitan belajar (anak yang memiliki kesulitan dalam pemahaman 

pembelajaran terutama pada calistung (baca tulis dan berhitung), anak berbakat 

(memiliki kemampuan intelektual diatas rata-rata anak normal seusianya), anak 

autism (memiliki gangguan pada perkembangan yang menyangkut pada syaraf 

pusat), anak indigo (memiliki kelebihan khusus yang tidak dimiliki semua orang). 

Anak berkebutuhan khusus yang akan dibahas disini adalah anak dengan 

gangguan intelektual yaitu anak tunagrahita atau retardasi mental dan anak 

berkesulitan belajar : 

a) Tunagrahita atau retardasi mental 

Tunagrahita (retardasi mental) secara nyata mengalami hambatan dan 

keterbelakangan mental-intelektual yang berada dibawah rata-rata, sehingga 

mengalami hambatan dalam penyelesaian tugas. Tunagrahita merupakan istilah 

bagi anak yang memiliki intelektual dibawah rata-rata. Para tunagrahita 

mengalami hambatan tingkah laku dalam berkomunikasi dan penyesuaian diri. 

America Association on Mental Retardation (AAMR), keterbelakangan mental 

berarti menunjukkan keterbatasan dalam fungsi intelektual yang ada dibawah rata-

rata anak seusianya, dan keterbatasan pada lebih keterampilan adaptif seperti 

berkomunikasi, keterampilan bersosialisasi, merawat diri sendiri, kesehatan dan 
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keamanan fungsi akademis dan penggunaan waktu luang, keadaannya tampak 

jelas sebeum usia 18 tahun (Suharmini, 2007 : 67). Seorang anak dapat dikatakan 

tunagrahita jika memiliki tiga hal sebagai berikut (D. Rantri Desiningum, 2016 : 

18) : (1) keterhambatan fungsi kecerdasan secara umum atau dibawah rata-rata 

anak seusianya, (2) kekurang mampuan dalam berperilaku sosial atau kesulitan 

berkomunikasi dengan orang lain, (3) hambatan perilaku sosial terjadi pada masa 

perkembangan sampai usia 18 tahun.  

Tingkat kecerdasan anak-anak dapat diukur melalui tes intelegensi yang 

hasilnya disebut IQ (Intelegence Quotiont). Tingkat kecerdasan anak tunagrahita 

dibagi dalam 4 kelompok yaitu (Triyanto dkk, 2016 : 178) : 

1) Tunagrahita Ringan (Mild) IQ 50-70 atau 52-67 tergolong kedalam kategori 

anak yang mampu didik. Tidak terlalu terlihat kelainan fisik, masih dapat 

dididik disekolah umum dengan perhatian yang khusus. Proses penyesuaian 

diri tergolong lebih rendah dari anak normal seusianya, tidak jarang juga anak 

tunagrahita ringan lebih pendiam dan pemalu. Keterampilan dalam mengurus 

diri sendiri masih mampu mereka lakukan. 

2) Tunagrahita Sedang (Moderate) IQ 36-51 atau 35-50 tergolong kedalam 

kategori anak mampu latih. Kelainan fisik terlihat jelas yang merupakan 

bawaan, adanya gangguan bicara. 

3) Tunagrahita Berat (Severe) IQ 20-35 sangat memerlukan pendampingan yang 

terus menerus, tidak mampu mengurus diri sendiri jika tidak dibantu orang 

lain, memiliki gangguan bicara. Dari segi fisik terlihat tanda yang sangat jelas 

yaitu, sering mengeluarkan lidah bersama dengan air liur, kepala lebih besar 

dari ukuran normal, lemah fisik sehingga tidak dapat dilatih setiap waktu, 
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harus menunggu waktu yang tepat dimana saat fisiknya terlihat 

memungkinkan 

4) Tunagrahita Berat Sekali  (Profound) IQ dibawah 20 sama seperti golongan 

serve tunagrahita ini memerlukan pendampingan yang terus menerus dan tidak 

mampu mengurus dirinya sendiri. Memiliki kelainan fisik dan intelegensi 

yang serius. Adanya kelainan pada otak, kepala yang lebih besar dan sering 

bergoyang. Kadang tidak dapat melakukan apa-apa tanpa bantuan orang lain. 

Pada anak tunagrahita kadang lebih mudah dikenali dari beberapa ciri fisik 

yang mereka miliki. Kebanyakan tunagrahita yang masuk kesekolah inklusi yang 

tidak ada guru pendamping khususnya merupakan tunagrahita ringan dikarenakan 

tunagrahita ringan dan sedang dimana masih bisa tangani dan diberi layanan yang 

sama dengan anak normal, namun hanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

anak tunagrahita ringan dan sedang didalam berkomunikasi dengan orang lain. 

b) Kesulitan Belajar 

Anak yang memiliki kesulitan belajar memanng tidak mudah dikenali oleh 

guru. Individu ini mengalami beberapa gangguan dalam suatu proses pikologis 

dasar, disfungsi sistem syaraf pusat yang mengakibatkan kegagalan dalam sebuah 

pemahaman. Kesulitan memiliki dampak negatif pada prestasi akademis selain itu 

berkesulitan belajar berdampak negative pada perkembangan kepribadian. 

Walaupun kesulitan belajar bisa terjadi bersamaan dengan munculkan kondisi 

kecacatan yang lain misalkan kerusakan sensoris, retardasi mental dan gangguan 

emosional atau karena pengaruh ekstrinsik (perbedaan budaya, intruksi yang 

kurang jelas), ini bukan akibat dari kondisi atau pengaruh tersebut. “Anak 

berkesulitan belajar khusus dimasukkan dalam beberapa kategori yaitu, gangguan 
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persepsi, kerusakan otak, MBD (Minimal Brain Dysfunction), kesulitan membaca 

(dyslexia), dan gangguan pemahaman kata-kata (developmental aphasia)” 

(Mangunsong 2009).  

Anak berkesulitan belajar memiliki beberapa ciri yaitu (Suparno, 2008:3-20) : 

1) Kesulitan dalam perkembangan yaitu anak-anak pada usia perkembangan 

mengalami kesulitan dalam hal perkembangan mereka, mereka kesulitan 

dalam belajar sesorik dan motorik, kesuliatan dalam belajar bicara dan 

kesulitan dalam mematangkan visual dan auditori. 

2) Kesulitan belajar dalam akademik yaitu anak-anak yang usia sekolah 

mengalami beberapa kesulitan yaitu : a) kesulitan membaca (Dyslexia) 

merupakan anak yang mengalami kesulitan dalam membaca seperti, (1) 

kurang mampu membedakan huruf abjad, dan (2) melakukan ejaan yang salah 

dalam membaca, b) kesulitan menulis (Disgrafia) merupakan anak yang 

mengalami kesulitan dalam menulis seperti, (1) sering salah atau tertukar 

huruf b-p, p-q, v-u, 2-5,6-9, (2) hasil tulisan tidak dapat dibaca, (3) sulit 

menulis dengan lurus sesuai garis, dan (4) menulis huruf dengan posisi 

terbalik misal d ditulis dengan b, dan c) kesulitan berhitung (Diskalkulia) 

merupakan anak yang mengalami kesulitan dalam berhitung seperti, (1) tidak 

bisa membedakan tanda +, -, x, : >,<, =, (2) tidak mampu mengoprasikan 

hitangan/bilangan, (3) sering salah dalam pengurutan angka, (4) serinng salah 

membedakan angka 6-9, 17-71, 2-5, 3-8, (5) sulit membedakan bangun 

geometri.  



  27 

 

 

c) Kebutuhan Pendidikan  

1) Anak Tunagrahita 

Landasan dalam pemenuhan kebutuhan penndidikan anak tunagrahita (D. Ratri 

Desiningum, 2016 : 16) : 

(a) Kebutuhan bagi anak tunagrahita sebagaimana manusia normal yang lain, 

mereka pun perlu menndapatkan pendidikan yang layak. Tunagrahita ringan 

mampu mendidik dirinya sendiri dalam kebutuhan individu yang sederhana 

yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan tunagrahita sedang, berat, 

sangat berat diberikan pendidikan yang dapat menyesuaikan potensi yang 

dimiliki oleh masing-masing individu. 

(b) Memberikan pencapaian kebutuhan untuk setiap individu. Pemahaman konsep 

yang menyangkut hal agama dan perikemanusiaan dimana setiap insan wajib 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan hak yang sama dalam 

pendidikan, hukum positif terhadap setiap warga negara, dan sosial ekonomi 

dan bartabat bangsa. 

(c) Pemenuhan pendidikan anak tunagrahita dengan dilakukannya persamaan hak 

dengan anak normal, perbedaan individual harus didasarkan dengan 

karakteristik dan kebutuhan anak, keterampilan mudah dan menyenangkan, 

dan sikap sesuai dengan keadaan dan wajar. 

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa layanan 

pendidikan yang diberikan pada anak tunagrahita harus benar-benar disesuaikan 

pada jenis atau golongan tunagrahita itu sendiri. Perbedaan golongan atau 

kelompok dari abk itu sendiri sangat berpengaruh pada kebutuhan tunagrahita. 

Golongan-golongan tunagrahita menjelaskan bahwa ada perbedaan antara 
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tunagrahita ringan, sedang, berat dan sangat berat itu sudah ada penjelasannya 

sendiri dan kebutuhannya sendiri tidak bisa disamakan. 

a) Anak berkesulitan belajar 

Dimensi kelainan anak berkesulitan belajar ada beberapa gagasan yang harus 

diingat dan diperhatikan dalam perancangan dan pelaksanaan pembelajaran 

(Suparno, 2008 : 5-17) : (a) pemberian remedial diberikan agar anak mampu 

berlatih kembali dan memperbaiki yang nilai yang telah didapatkan sebelumnya, 

(b) pemberian pembelajaran yang sistematis mulai dari yang mudah ke yang sulit, 

(c) memberikan penjelasan pembelajaran yang dapat dipahami anak, (d) 

pemberian penjelasan pembelajaran dengan menggunakan benda kongkrit atau 

nyata (media), (e) menyiapkan evaluasi atau soal-soal untuk menguji kepahaman 

anak, (f) pemberian latihan yang dapat melibatkan semua indera yang dimiliki 

untuk memberikan pemahaman yang sempurna. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa layanan pada 

anak yang berkesulitan belajar harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. 

Media pendukung dalam pemberian layanan anak berkesulitan khusus diperlukan. 

Anak berkesulitan belajar biasany mereka sulit dalam pemahaman teori tanpa ada 

media pendukung. Pembelajaran yang tersetruktur mulai dari yang mudah ke sulit 

itu juga penting. 

 

5. Pembelajaran ABK 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau 

keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang 

berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya 
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dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusianya. Permen Pemberdayaan 

Permpuan dan Perlindungan Anak nomor 10 tahun 2011 tentang kebijakan 

penanganan ABK. 

a) Identifikasi ABK 

Identifikasi merupakan cara tahap mengenali anak berkebutuhan khusus. 

Tahap identifikasi atau pengenalan dapat dilakukan melalui beberapa tahap oleh 

orang tua, guru kelas atau semua guru yang ada dilingkungan sekolah (Suparno, 

2008 6-2). Menurut Garnida (2013) identifikasi diartikan menemukan atau 

menemukenali. Istilah identifikasi ABK merupakan sebuah usaha orang tua dan 

guru  untuk mencaritahu kelainan atau penyimpangan yang dialami oleh seorang 

anak, penyimpangan yang berupa emosional, kecerdasan, sosial dan 

perkembangan tumbuh kembang anak. 

Hasil dari identifikasi akan dijadikan bahan untuk pembuatan asesmen yang 

nantinya digunakan sebagai bahan penyusunan program pembelajaran. Beberapa 

cara yang digunakan dalam identifikasi (Friend, 2015): 

1) Penjaringan (Screening) dilakukan ke semua anak yang berada dikelas 

menggunakan alat diidentifikasi anak berkebutuhan khusus agar nantinya 

dapat diketahui siswa yang memiliki kelainan atau kebutuhan khusus agar 

sistempembeajaran dapat disesuai dengan apa yang anak butuhkan.  

2) Pengalihtangan (referral) berdasarkan yang ditemukan dalam penjaringan 

dalam konteks ini anak yang berkebutuhan khusus dikelompokkan menjadi 

dua yaitu. Pertama, anak yang dirujuk ke ahli lain (tenaga yang lebih 

berpengalaman atau professional) lalu diberikan pelayanan atau penanganan 

yang sesuai. Kedua, anak dirujuk dan dikonsultasikan keahli lebih dulu 
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(psikolog, dokter, orthopedagog atau ahli PLB) agar dapat langsung ditangani 

oleh orang yang tepat.  

3) Klasifikasi dilakukan untuk menentukan apakah anak tersebut benar-benar 

memerlukan ahli lain untuk menanganinya, jika dalam pengidentifikasian 

terdapat hal-hal lain maka guru dapat mengkomunikasikan kepada orang tua. 

4) Perencanaan pembelajaran dilakukan untuk merencanakan program 

pembelajaran atau pemberian layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak. 

5) Pemantauan kemajuan belajar dilakukan untuk mengetahui apakah program 

yang telah dibuat dan diberikan kepada anak berhasil atau tidak. 

Berdasarkan poin-poin diatas menyimpulkan bahwa identifikasi berguna 

untuk guru dan sekolah agar dalam pemberian layanan pendidikan tidak salah. 

Pembuatan rencaa pembelajaran juga memerlukan identifkasi siswa terlebih 

dahulu, agar waktu penyusunan pembelajaran guru sudah mengetahui apa saja 

kendala atau hambatan yang dialami oleh siswa. Kemajuan perkembangan anak 

juga terlihat dari identifikasi tersebut ada kemajuan atau kemunduran semua 

terlihat dari hasil identifikasi. 

b) Asesmen ABK 

Assemen merupakan suatu penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap anak. 

Asesmen bisa termasuk juga pengidentifikasian dimana dalam hal ini guru 

mencari informasi dari anak didiknya. Overton (2012) mengatakan bahwa asemen 

merupakan proses pengumpulan data atau informasi untuk melihat perkembangan 

dan pengambilan keputusan dalam pendidikan yang diperlukan. 

Pemberian layanan tidak akan dilakukan sebelum guru melakukan asesmen, 

agar tidak ada kesalahan dalam pemberian layanan terhadap anak yang memiliki 
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kebutuhan khusus. Hasil asesmen dapat dijadikan tolak ukur oleh guru dan bahan 

perbandingan dengan menggunakan suatu instrument pengumpulan data. 

Upaya pencarian data yang dilakukan melalui instrumen asesmen itu ada dua 

yaitu (Garnida, 2013 : 82), : 1) Asesmen Fungsionaris dimana asesmen ini 

lakukan oleh guru kelas atau guru pendamping abk yang ada dikelas untuk 

diketahui kemapuan dan hambatan yang dialami siswa, 2) Asesmen Klinis dimana 

asesmen ini dilakukan oleh seorang ahli atau tenaga professional yang sesuai 

dengan kebutuhannya. 

c) Modifikasi Kurikulum 

Kurikulum pendidikan inklusi merupakan kurikulum fleksibel dan ramah 

terhadap anak yang memiliki kebutuhan khusus yang berbeda (Kolter, 2009). 

Kurikulum fleksibel merupakan kurikulum yang telah disesuaikan dengan 

kemampuan dan hambatan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus.  

Penysuaian yang dilakukan sebagai berikut, (Astuti dkk, 2011 : 72) : (1) 

materi dan media pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan atau hambatan 

yang dimiliki anak, (2) keterbukaan penilaian terhadap anak dengan 

menyesuaikan kemampuan yang dimiliki anak, (3) menggunakan kurikulum yang 

telah dicek kebenarannya agar sesuai dengan kebutuhan anak, (4) pendekatan 

pembelajaran yang luas, (5) pembuatan program pembelajaran individual. Sistem 

evaluasi yang dilakukan dalam kurikulum ini melalui 2 model penilaian yaitu 

berupa kuantitatif (penilaian yang penjelasannya berupa angka atau statistik) dan 

kualitatif (penilaian yang penjelasannya menggunakan deskriptif atau penjabaran 

deskripsi) 
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Penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua kurikulum 

untuk anak berkebutuhan khusus itu dimodifikasi karena menyesuaikan dengan 

kebutuhan anak saja. Modifikasi yang paling sering lakukan ada pada bagian 

model pembelajaran, pemberian materi, proses pembelajaran dan evaluasi. 

Memodifikasi kurikulum dilakukan semata-mata untuk mempermudah anak 

berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan 

hambatan yang dialaminya. 

d) PPI (Program Pembelajaran Individual) 

Model layanan pembelajaran yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus 

disebut dengan PPI (Program Pembelajaran Individual), hal ini mampu membantu 

guru dalam pemberian layanan kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus. PPI 

sendiri memuat data siswa atau anak yang memiliki kebutuhan khusus dan 

hambatan-hambatan yang dimiliki anak tersebut. 

PPI disusun oleh pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses belajar-

mengajar anak yang berkebutuhan khusus. Penyusunan PPI dilakukan diawal 

semester dan dilakukan evaluasi ketika program telah berakhir. Sehingga dengan 

demikian guru lebih mudah melakukan pembelajaran terhadap anak yang 

memiliki kebutuhan khusus. PPI sendiri memiliki dua hal yang berbeda, yaitu ada 

PPI jangka panjang dan PPI jangka pendek. Komponen yang terdapat dalam PPI 

yaitu (Astuti, 2011 : 144) : (1) Informasi tentang anak mencakup biodata anak dan 

gambaran perkembangan anak, (2) Program PPI berupa informasi anak, tingkatan 

kemampuan anak, unsur-unsur pelaksanaan, periode pelaksaan PPI, tujuan umum 

dari PPI, tujuan belajar anak, aktifitas yang dilakukan dalam pembelajaran, 

tanggal selesai pelaksanaan PPI, dan penilaian akhir. 
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Program Pembelajaran Inndividual (PPI) sangat berguna bagi guru pengajar, 

siswa dan orang tua. Melalui PPI orang tua siswa akan mengetahui program apa 

saja yang diberikan oleh guru terhadap anaknya. Siswa yang diberikan PPI 

mereka tidak akan kesulitan dikarena semua programnya sudah disesuaikan 

dengan kebutuhan siswa. Guru lebih mudah dalam pemberian layanan karena PPI 

sudah memuat program yang terstrujtur dan sesuai dengan anak. 

 

B. Kajian Yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang relevan, dimana memang 

penelitian ini tidak hanya satu saja yang meneliti masalah yang sama, sebelumnya 

memang ada yang pernah meneliti permasalahan seperti ini yang membahas 

tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi, namun hasil penelitian yang ada itu 

dijadikan bahan refrensi untuk peneliti dalam mendukung kerelevanan penelitian 

ini. 

Walau permasalahannya hampir sama dengan yang terdahulu, ada terdapat 

perbedaan dari subjek atau tempat penelitiannya. Penelitian terdahulu membahas 

tentang Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi di SDN Bedali 5 Lawang 

Kabupaten Malang oleh Latifatur Rochmah (2011) dalam pembahasannya peneliti 

menjelaskan kurikulum pendidikan inklusi, kendala yang dihadapi dan upaya 

yang telah dilakukan sekolah, Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan 

Inklusif di SDN Ketawanggede Kota Malang oleh Tri Fernanda (2015) dalam 

pembahasannya peneliti menjelaskan tentang pendidikan inklusi dan dasar-dasar 

pendidikan inklusi, dan Analisis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di SD 

Kabupaten Lombok Tengah NTB oleh Baiq Sriwulan Suantari (2017) dalam 
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pembahasannya peneliti menjelaskan tentang pelaksanaan manajemen pendidikan 

inklusi, kendala yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan. Peneliti belum 

membahas adanya persiapan penyelenggaraan pendidikan inklusi. 

Penelitian terbaru yang akan dilakukan, memiliki titik fokus terhadap analisis 

tentang kesiapan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi mencakup 

cara mengajar guru, penanganan guru terhadap siswa ABK dan kendala yang 

dihadapi dalam menerapkan pendidikan inklusi di SDN 1 Tanjung Harapan 

Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.  

 

C. Kerangka Pikir 

Peneliti memiliki kerangka fikir yang mendasari penelitian dan disajikan 

dalam bentuk bagan-bagan :  
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Mengetahui kesiapan guru 

dalam menghadapi siswa 

ABK 

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan 

Inklusif 

Kesiapan Penyelenggaraan Pendidikan 

Inklusi di Sekolah Dasar 

Mengetahui 

Pemahaman guru 

tentang ABK disekolah 

Mengetahui kendala yang 

dihadapi dalam penerapan 

pendidikan inklusi di SDN 1 

Tanjung Harapan Kabupaten 

Kotawaringin Timur Provinsi 

Kalimantan Tengah 

 

Pengumpulan Data yang 

digunakan : 

Observasi, Wawancara dan 

Dokumentasi 

Narasumber : Kepala sekolah 

dan guru kelas, 

Pendekatan : Kualitatif 

Jenis : Deskriptif 

Analisis Data : Reduksi 

data, penyajian data dan 

verifikasi data 

Hasil : 

Mendeskrisikan kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi, mendeskripsikan 

pemahaman guru tentang ABK, kesiapan guru dalam menghadapi ABK, dan kendala yang dihadapi 

dalam menerapkan pendidikan inklusi di SDN 1 Tanjung Harapan Kabupaten Kotawaringin Timur 

Provinsi Kalimantan Tengah 

Kondisi Ideal 

Sekolah mampu 

menerapkan 

pendidikan inklusi 

Menyediakan guru 

pendamping khusus, 

media penunjang 

anak berkebutuhan 

khusus 

 

Kondisi Lapang 

Banyak sekolah 

dipelosok yang 

belum mampu 

untuk menjadi 

sekolah inklusi 


