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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori    

1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan dan 

berbeda dengan anak normal pada umumnya, serta membutuhkan layanan 

pendidikan khusus. Anak berkebutuhan khusus terdiri dari dua kategori, yaitu anak 

berkebutuhan khusus permanen dan anak berkebutuhan khusus temporer, Ilahi 

(2013:138). Anak berkebutuhan khusus permanen yaitu anak yang memiliki 

kelainan tertentu dan bawaan dari lahir. Sedangkan, anak berkebutuhan khusus 

temporer yaitu anak yang mengalami hambatan belajar maupun perkembangan 

akibat dari kondisi dan situasi lingkungan, misalnya disebabkan oleh faktor 

ekonomi, bencana alam, sosial, emosi, dan sebagainya, Garnida (2015:1). 

Widianingish (2018:7) juga berpendapat bahwa anak berkebutuhan khusus adalah 

anak yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan menyimpang dari kriteria 

normal pada umumnya, baik secara psikis, fisik, perilaku, maupun emosi, sehingga 

membutuhkan perlakuan dan layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan 

potensinya.   

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, anak 

berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki hambatan dalam belajar maupun 

perkembangannya dan membutuhkan layanan pendidikan khusus sesuai dengan 

karakteristik dan kebutuhan masing-masing individu untuk mengoptimalkan 

potensinya. Setiap anak berkebutuhan khusus tersebut memiliki perkembangan, 
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hambatan belajar, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Hambatan belajar yang 

dialami anak berkebutuhan khusus dapat disebabkan oleh faktor dalam diri anak, 

faktor lingkungan, maupun gabungan dari faktor dalam diri anak dan faktor 

lingkungan.    

  
2. Jenis Anak Berkebutuhan Khusus dan Kebutuhan Pembelajarannya 

a. Anak dengan gangguan penglihatan (Tunanetra) 

Menurut Widianingsih (2018:17-19), tunanetra adalah kelainan atau 

gangguan yang dimiliki anak pada fungsi penglihatannya. Berdasarkan waktu 

terjadinya, anak tunanetra dapat dikenali dengan tiga  macam, yaitu:   

1) Tunanetra akibat gangguan pada perkembangan dimasa kehamilan 

Anak tunanetra pada klasifikasi ini umumnya juga mengalami gangguan dalam 

mimik dan gerakan wajah. 

2) Tunanetra pasca kelahiran atau pada usia kecil dan usia sekolah 

Anak tunanetra pada klasifikasi ini memiliki gangguan penglihatan yang 

disebabkan karena penyakit atau kecelakaan. Mereka telah memiliki 

pengalaman maupun kesan-kesan visual, tetapi mudah terlupakan.  

3) Tunanetra usia lanjut 

Tunanetra usia lanjut biasanya disebabkan oleh kerusakan pada organ 

penglihatan. Pada umumnya, sebagian besar dari kelompok ini sulit untuk 

mengikuti latihan penyesuaian diri.    

Berdasarkan kemampuan daya penglihatannya, tunanetra dapat dibedakan 

menjadi tiga jenis, yaitu:   
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1) Tunanetra ringan (low vision/defective vision) 

Seseorang disebut low vision apabila memiliki ciri: (a) kelainan pada fungsi 

penglihatan, meskipun telah melakukan pengobatan yaitu operasi mata atau lensa; 

(b) luas penglihatannya kurang dari 10 derajat pada titik fiksasi; (c) ketajaman 

penglihatan kurang dari 6/18 sampai memperoleh persepsi cahaya; (d) secara 

potensial masih mampu menggunakan penglihatannya untuk melaksanakan suatu 

tugas. Meskipun anak tunanetra memiliki hambatan dalam penglihatannya, tetapi 

mereka masih mampu untuk mengikuti pelaksanaan program pendidikan.  

Ciri-ciri yang dimiliki anak low vision yaitu: (a) mata tampak berbeda yaitu 

terlihat putih pada bagian kornea atau tengah mata (terlihat berkabut pada bagian 

bening depan mata, (b) membaca dan menulis dengan jarak sangat dekat, (c) hanya 

bisa membaca huruf dengan ukuran besar, (d) mengerutkan kening atau 

memicingkan mata pada cahaya terang atau ketika melihat sesuatu, (e) pandangan 

tidak fokus ke depan, (f) sulit melihat ketika malam hari, (g) memakai kacamata 

sangat tebal atau pernah operasi mata, tetapi masih sulit melihat secara jelas.  

2) Tunanetra sebagian (partially sighted) 

Tunanetra sebagian yaitu orang yang kehilangan sebagian daya 

penglihatannya dan masih dapat membaca tulisan bercetak tebal. Penyandang 

tunanetra ini masih mampu untuk mengikuti pendidikan reguler, tetapi 

menggunakan kaca pembesar. 

3) Tunanetra berat (totally blind) 

Tunanetra berat yaitu orang yang tidak bisa melihat sama sekali.  

 Berdasarkan ciri-ciri diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap anak tunanetra 

memiliki daya penglihatan yang berbeda-beda. Widianingsih (2018:20) juga 
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menjelaskan karakteristik anak tunanetra yang meliputi: ciri fisik, ciri perilaku, ciri 

gejala psikis, dan ciri sosial. Berikut penjelasannya:  

1) Ciri fisik 

Kondisi fisik anak tunanetra tidak jauh berbeda dengan anak lainnya. 

Perbedaan mereka yaitu terdapat pada organ penglihatannya. Gejala pada anak 

tunanetra dapat dilihat dari segi fisik, yaitu: sering berkedip, mata juling, 

menyipitkan mata, serta gerakan mata cepat dan tidak beraturan.  

2) Ciri perilaku 

Gejala yang tampak untuk mengenali anak dengan gangguan pada 

penglihatannya sejak dini, yaitu: (a) suka menggosok mata berlebihan, (b) kesulitan 

dalam membaca dan melakukan pekerjaan, (c) sering berkedip, (d) sering 

menyipitkan mata maupun mengerutkan dahi, (e) tidak tertarik untuk melihat objek 

seperti lukisan atau gambar, dan (f) adanya kejanggalan ketika bermain yang 

membutuhkan kerjasama antara mata dan tangan.   

3) Ciri gejala psikis  

Kecerdasan anak tunanetra tidak jauh berbeda dengan anak normal lainnya. 

Mereka memiliki kemampuan analogi, dedikasi, dan asosiasi. Disamping itu, 

mereka juga memiliki rasa  senang, sedih, emosi positif dan negatif, kecewa, dan 

gelisah seperti anak normal pada umumnya.   

4) Ciri sosial  

Anak tunanetra pertama kali melakukan hubungan sosial dengan ayah, ibu, 

serta anggota keluarga yang lain. Kadang yang terjadi yaitu orang tua maupun 

anggota keluarga tidak siap untuk menerima anak tunanetra tersebut, sehingga 

dapat muncul rasa gelisah dan ketegangan dalam keluarganya. Akibat adanya 
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keterbatasan visual yang dimiliki anak tunanetra, sehingga menyebabkan mereka 

mengalami hambatan pada perkembangan kepribadiannya. Hal tersebut dapat 

ditunjukkan dengan munculnya beberapa masalah, yaitu: (a) perasaan yang mudah 

tersinggung, (b) sering curiga kepada orang lain, dan (c) memiliki ketergantungan 

lebih kepada orang lain.  

Menurut Garnida, (2015:6-7) terdapat tiga keterbatasan yang dimiliki anak 

tunanetra yaitu: keterbatasan mobilitas, keterbatasan untuk berinteraksi dengan 

lingkungan, serta keterbatasan konsep dan pemerolehan pengalaman baru. Oleh 

karena adanya keterbatasan tersebut, sehingga pembelajaran mereka beracuan pada 

prinsip-prinsip yang ada, yaitu: (a) kebutuhan pengalaman terintegrasi, (b) 

kebutuhan pengalaman yang konkrit, dan (c) kebutuhan untuk berbuat dan bekerja 

agar memperoleh pembelajaran.   

Seiring dengan hal tersebut, anak dengan gangguan penglihatan 

membutuhkan layanan khusus untuk pendidikan maupun kehidupannya. Layanan 

khusus yang dibutuhkan dalam pendidikan misalnya yaitu dalam hal membaca, 

menulis, dan berhitung mereka membutuhkan huruf braille (untuk anak tunanetra 

total), kaca pembesar (untuk anak tunanetra yang masih mempunyai sisa 

penglihatan), media yang dapat didengar dan diraba, serta huruf cetak yang besar, 

Suparno (2018:3-3). Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa layanan 

pembelajaran untuk anak tunanetra, dapat disesuaikan dengan kemampuan daya 

penglihatan maupun karakteristiknya.   

b. Anak dengan gangguan pendengaran dan bicara (Tunarungu/Wicara) 

Menurut Garnida (2015:7), anak tunarungu adalah anak yang mengalami 

gangguan pada pendengarannya baik kehilangan sebagian atau seluruh daya 
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pendengaran, sehingga dapat berpengaruh pada komunikasi verbalnya. Mereka 

juga memungkinkan untuk mengoptimalkan sisa-sisa pendengarannya. Meskipun 

telah diberikan alat bantu dengar, tetapi mereka masih membutuhkan layanan 

pendidikan khusus.  

Anak tunarungu terdiri dari beberapa klasifikasi. Menurut Suparno (2018:3-

4) terdapat empat klasifikasi anak tunarungu, yaitu: 

1) Tunarungu ringan 

Tunarungu ringan yaitu anak tunarungu yang memiliki tingkat ketulian 25-45 

dB. Anak tunarungu ringan mengalami kesulitan dalam merespon suara yang 

agak jauh. 

2) Tunarungu sedang 

Tunarungu sedang yaitu anak tunarungu yang memiliki tingkat ketulian 46-70 

dB. Anak tunarungu sedang hanya dapat mengetahui percakapan secara 

berhadapan dengan jarak 3-5 feet, dan ia tidak mampu mengikuti diskusi di 

kelas.  

3) Tunarungu berat 

Tunarungu berat yaitu anak tunarungu yang memiliki tingkat ketulian 71-90 

dB. Anak tunarungu berat hanya mampu merespon bunyi yang memiliki jarak 

sangat dekat dan diperkeras.  

4) Tunarungu sangat berat (profound) 

Tunarungu sangat berat yaitu anak tunarungu yang memiliki tingkat ketulian 

90 dB ke atas. Anak tunarungu sangat berat tidak mampu merespon suara, 

tetapi masih memungkinkan merespun suara melalui getaran yang ada.   
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Seiring dengan hal tersebut, terdapat delapan ciri yang dimiliki oleh anak 

tunarungu menurut Garnida (2015:8) yaitu: (1) memiliki perhatian lebih pada 

getaran, (2) memiringkan kepala ketika mendengar, (3) memiliki keterlambatan 

pada perkembangan bahasa, (4) tidak bereaksi ketika ada suara atau bunyi, (5) 

sering menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi, (6) kurang bahkan tidak 

tanggap ketika diajak berbicara, dan (8) ucapannya tidak jelas.  

Sadja’ah (2013:45) juga menjelaskan bahwa anak tunarungu tidak mampu 

menangkap atau mendengar pembicaraan orang lain melalui pendengarannya, 

tetapi ia mampu menangkap pembicaraan orang lain melalui gerak bibir dengan 

indra penglihatannya. Ketunarunguan tersebut dapat menyebabkan dampak pada 

perkembangan aspek bahasa, intelegensi, motorik, emosi, dan sosial. Dari hal 

tersebut dapat memengaruhi pendidikan dan kehidupan anak tunarungu.     

Menurut Garnida (2015:8) kebutuhan pembelajaran untuk anak tunarungu 

secara umum tidak jauh berbeda dengan anak normal, tetapi mereka membutuhkan 

perhatian yang lebih dalam pelaksanaan pembelajaran  yaitu: (1) posisi tempat 

duduk anak tunarungu berada di depan, sehingga memudahkan mereka untuk 

membaca bibir guru ketika berbicara, (2) saat berbicara dengan anak tunarungu 

posisi tubuh berhadapan dan tidak berbicara dengan membelakanginya, (3) guru 

berbicara dengan volume yang biasa, tetapi harus menggunakan gerakan bibir yang 

jelas.  

Seiring dengan adanya kebutuhan pembelajaran anak tunarungu, Sadja’ah 

(2013:156-158) juga mengemukakan beberapa sarana belajar untuk pembinaan 

bicara anak tunarungu, yaitu: (1) cermin yang digunakan untuk latihan dalam 

mengontrol alat bicara pengucapan, (2) spatel digunakan untuk membetulkan posisi 
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lidah ketika ada ucapan yang salah, (3) speech trainer digunakan untuk melatih 

pendengaran anak yang masih memiliki sisa pendengaran dan mengontrol 

ucapannya, dan (4) audiometer yang digunakan untuk mengukur ketajaman pada 

pendengaran anak, sehingga guru dapat mengetahui berapa derajat kehilangan daya 

dengar pada anak tersebut, serta (5) media lainnya seperti bola pingpong, peluit, 

lilin warna-warni, lambang tulisan, dan papan flanel bergambar. Dari hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa, media atau sarana belajar yang digunakan untuk 

membantu bina bicara anak tunarungu dan alat untuk mengukur ketajaman 

pendengaran dapat memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran anak 

tunarungu.   

c. Anak dengan gangguan kecerdasan (Tunagrahita)  

Menurut Apriyanto (2013:21), anak tunagrahita adalah anak yang memiliki 

kecerdasan di bawah rata-rata dari anak normal pada umumnya dan disertai dengan 

hambatan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Mereka memiliki 

rentang memori yang pendek terutama dalam hal akademik, sulit untuk berpikir 

abstrak, dan mengalami keterlambatan yang sifatnya permanen.    

Menurut Garnida (2015:8) orang dapat dikatakan tunagrahita apabila 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) memiliki hambatan kecerdasan di bawah 

rata-rata, (2) tidak mampu untuk berperilaku sosial maupun adaptif, dan (3) 

hambatan dalam berperilaku sosial maupun adaptif sampai pada usia 18 tahun atau 

masa usia perkembangan. Berdasarkan hal tersebut, anak tunagrahita memiliki 

intelektual di bawah rata-rata dan mengalami hambatan tingkah laku serta 

penyesuaian diri. Hal tersebut berlangsung pada masa perkembangannya. Anak 

tunagrahita juga memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda.  
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Seiring dengan hal tersebut, Astuti dan Walentiningsih (2011:30) 

menjelaskan bahwa anak tunagrahita memiliki tiga klasifikasi yang dapat diukur 

melalui IQ (Intelligence Quotient). Berikut adalah klasifikasi anak tunagrahita: 

Tunagrahita ringan 

1) Anak tunagrahita ringan masih memiliki kemampuan dan kelebihan yang 

cukup banyak. Mereka masih mampu untuk membaca, menulis, memasak, 

menjahit dan sebagainya. Tunagrahita ringan memiliki kondisi fisik yang tidak 

terlalu mencolok dan mudah untuk berkomunikasi, sehingga mereka tidak 

membutuhkan pengawasan yang ekstra.  

2) Tunagrahita sedang 

Anak tunagrahita sedang juga masih mampu dididik dan berkomunikasi. 

Namun, mereka memiliki kelemahan yaitu kurang mahir dalam membaca, 

menulis, dan berhitung. Mereka membutuhkan sedikit pengawasan dan 

perhatian untuk perkembangan mental, sosial, dan ketika bekerja di lapangan. 

3) Tunagrahita berat  

Anak tunagrahita berat dapat disebut dengan idiot, karena mereka memerlukan 

pengawasan, perhatian, serta pelayanan yang ekstra. Mereka tidak mampu 

mengurus diri sendiri bahkan berlindung dari bahaya, sehingga mereka sangat 

bergantung pada orang lain.  

 Garnida (2015: 9) juga mengemukakan empat klasifikasi anak tunagrahita 

berdasarkan tingkat IQ (Intelligence Quotient), yaitu: 

1) Tunagrahita ringan (anak yang memiliki IQ 55-70) 

2) Tunagrahita sedang (anak yang memiliki IQ 40-55) 

3) Tunagrahita berat (anak yang memiliki IQ 25-40) 
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4) Tunagrahita berat sekali (anak yang memiliki IQ <25  ) 

Berdasarkan hal diatas, anak tunagrahita secara umum mengalami hambatan 

dan  perkembangan intelektual di bawah rata-rata,  sehingga memerlukan layanan 

pendidikan khusus. Pada strategi pembelajaran yang diindividualisasikan, anak 

tunagrahita membutuhkan pembelajaran bina diri yang erat kaitannya dengan 

pembelajaran yang lain, misalnya dengan program pembelajaran bahasa. Menurut 

Apriyanto (2013:63-66) materi bina diri yang dapat diberikan kepada anak 

tunagrahita yaitu:     

1) Kebutuhan untuk merawat diri, yaitu: pemeliharaan tubuh (seperti mandi, 

menggosok gigi, merawat rambut, dan membersihkan kuku), memelihara 

keselamatan diri dari bahaya di sekitar, serta mampu mengatasi luka yang 

berhubungan dengan kesehatan.  

2) Kebutuhan mengurus diri sendiri, yaitu: makan dan minum, menggunakan 

pakaian, pergi ke WC, dan merawat kesehatan diri.  

3) Kebutuhan komunikasi, yaitu: komunikasi ekspresif (dapat mengungkapkan 

keinginan), reseftif (dapat memahami apa yang disampaikan orang lain, dapat 

memahami tulisan sederhana yang terdapat pada tempat umum).  

4) Kebutuhan untuk keterampilan hidup, yaitu: keterampilan menggunakan uang 

dan berbelanja, selain itu juga ditunjang keterampilan vokasional seperti 

perilaku sosial dalam bersekolah maupun bekerja dan kemampuan untuk 

menempatkan diri pada lingkungan.  

5) Kebutuhan untuk mengisi waktu luang. Anak tunagrahita juga membutuhkan 

aktivitas untuk mengisi waktu luang, agar kemampuannya dapat berkembang. 
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Kegiatan yang dapat mengisi waktu luang yaitu olahraga, keterampilan 

sederhana seperti berternak dan bercocok tanam, serta kegiatan kesenian.      

Disamping ada kebutuhan pembelajaran bina diri, kebutuhan akan kesulitan 

belajar akademik merupakan hal nyata yang dialami oleh anak tunagrahita. 

Kesulitan belajar tersebut terjadi pada proses pembelajaran, seperti membaca, 

menulis, berhitung, maupun pelajaran lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Kustawan 

& Hermawan (2013:117) berpendapat bahwa guru dituntut kreatif menciptakan 

kondisi pembelajaran, sehingga anak mau mengikuti pembelajaran. Materi 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru juga harus aplikatif. Ketersediaan media 

pembelajaran juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran 

anak tunagrahita. Media pembelajaran yang dapat digunakan yaitu media 

pembelajaran animasi sebagai hasil dari sentuhan teknologi informasi. Adanya 

media pembelajaran animasi diharapkan dapat memudahkan anak tunagrahita 

dalam memahami informasi maupun materi pembelajaran. 

d. Anak dengan gangguan anggota gerak (Tunadaksa) 

Menurut Misbach (2012:15-16), tunadaksa adalah seseorang atau anak yang 

mengalami kelainan fisik, tubuh, maupun cacat orthopedi (otot, tulang, dan 

persendian). Kelainan tersebut dapat mengakibatkan kelainan pada fungsi tubuh 

untuk melakukan gerakan. Tunadaksa juga dapat didefinisikan sebagai seseorang 

yang mengalami gangguan pada organ gerak yang disebabkan kelainan 

neuromuskular maupun struktur tulang, seperti celebral palsy, amputasi, lumpuh, 

polio, dan disebabkan oleh kecelakaan. 

Penyandang tunadaksa memiliki kecacatan atau kelainan pada sistem otot, 

persendian, maupun tulang yang mengakibatkan gangguan pada koordinasi, 
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mobilisasi, komunikasi, dan adaptasi. Apabila dilihat dari tingkat gangguannya, 

penyandang tunadaksa dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kelainan pada 

sistem serebral (cerebral palsy) dan kelainan sistem otot atau rangka (Musculus 

Skeletal System). Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tunadaksa 

memiliki jenis kelainan yang berbeda-beda.           

Seiring dengan hal tersebut, Garnida (2015:10) menjelaskan bahwa cerebral 

palsy dapat diklasifikasikan berdasarkan derajat perkembangan otak, yaitu: 

cerebral palsy ringan, sedang, dan berat. Klasifikasi yang didasarkan pada kelainan 

gerak yaitu spastik, dyskensia, dan campuran. Sedangkan kelainan yang terjadi 

berdasarkan sistem otot dan rangka yaitu poliomyelitis, spina bifida, dan muscle 

dystrophy. Poliomyelitis adalah infeksi penyakit yang terjadi pada sumsum tulang 

belakang yang disebabkan virus polio dan mengakibatkan kelumpuhan permanen, 

tetapi tidak menyebabkan gangguan pada alat-alat indra maupun kecerdasan. 

Menurut Astuti dan Walentiningsih (2011:32) terdapat tiga karakteristik 

yang dimiliki oleh anak tunadaksa, yaitu: 

1) Karakteristik akademik 

Anak tunadaksa dengan gangguan otot memiliki tingkat kecerdasan yang 

normal. Sedangkan, anak dengan gangguan cerebral palsy memiliki tingkat 

kecerdasan yang berentang, yaitu dari tingkat idiocy sampai gifted. Mereka 

juga mengalami gangguan pada kognisi, persepsi, maupun simbolisasi. 

2) Karakteristik sosial/ emosional 

Anak tunadaksa biasanya memiliki sikap sosial dan emosional yang berbeda 

dengan anak normal, misalnya yaitu mudah tersinggung, pemalu, rendah diri, 

malas belajar, sering menyendiri, dan mudah frustasi.  
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3) Karakteristik fisik   

Anak tunadaksa memiliki kondisi fisik yang mudah diketahui akan gangguan 

yang dimiliki, misalnya yaitu memiliki gangguan pada fungsi keseimbangan, 

sulit untuk melakukan gerakan atau kegiatan dengan gerakan yang halus, 

bahkan dapat berpengaruh pada fungsi pancaindera. 

Disamping memiliki karakteristik diatas, Misbach (2012:43) juga 

menjelaskan  bahwa secara umum tingkat kecerdasan yang dimiliki anak tunadaksa 

dengan kelainan pada pada sistem otot dan rangka yaitu normal, sehingga masih 

dapat mengikuti pembelajaran seperti anak normal lainnya. Sedangkan, anak 

tunadaksa dengan kelainan cerebral palsy tingkat kecerdasannya berjenjang, yaitu 

dari tingkat idiocy sampai pada gifted. Berdasarkan realitas, 45% anak yang 

mengalami cerebral palsy juga mengalami tunagrahita (keterbelakangan mental).  

Selain memiliki tingkat kecerdasan yang berjenjang, anak cerebral palsy 

juga mengalami kelainan pada persepsi, kognisi, maupun simbolisasi. Kelainan 

pada persepsi terjadi karena saraf pengubung serta jaringan saraf otak mengalami 

kerusakan, sehingga stimulus yang akan menuju otak mengalami gangguan. 

Kemampuan kognisi terbatas yang disebabkan oleh kerusakan otak, sehingga  dapat 

mengganggu  fungsi kecerdasan, penglihatan, bicara, pendengaran, bahasa, dan 

rabaan. Gangguan yang terjadi pada simbolisasi disebabkan adanya kesulitan untuk 

menerjemahkan apa yang didengar maupun dilihat. Berdasarkan hal tersebut, 

kelainan kompleks yang dimiliki oleh anak cerebral palsy dapat mempengaruhi 

prestasi akademiknya.  

Seiring dengan karakteristik yang dimiliki oleh anak tunadaksa, menurut 

Garnida (2015:11) terdapat lima hal yang harus diperhatikan guru sebelum 
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memberikan layanan pembelajaran untuk anak tunadaksa yaitu: (1) guru harus 

memperhatikan segi kesehatan terkait dengan penyakit khusus misalnya kencing 

manis, mengalami sakit pada sendi, atau diharuskan minum obat (2) kemampuan 

pada gerak serta mobilitasnya yaitu apakah anak menggunakan kursi roda atau alat 

bantu lain, hal tersebut untuk mempersiapkan lingkungan belajarnya, (3) 

kemampuan komunikasi yang dimiliki anak, yaitu apakah ia mengalami gangguan 

pada komunikasi, sehingga alat komunikasi yang dapat digunakan antara lain 

komunikasi lisan, tulisan, serta isyarat, (4) kemampuan anak dalam merawat diri, 

yaitu apakah anak mampu untuk merawat diri sendiri seperti berpakaian, mandi, 

makan, serta aktivitas lainnya, dan (5) kemampuan anak dalam menggunakan alat 

bantu, misalnya posisi duduk saat pembelajaran, makan (waktu istirahat), serta ke 

kamar kecil (toilet), dan kemampuan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, anak 

tunadaksa membutuhkan layanan physical therapis.    

Fasilitas yang mendukung untuk pembelajaran anak tunadaksa yaitu 

ruangan terapi serta peralatan untuk terapi.  Terapi yang dapat dilakukan untuk anak 

tunadaksa yaitu terapi bermain, fisioterapi, serta terapi okupasi. Peralatan 

fisioterapi digunakan untuk peregangan otot maupun sendi, serta pembentukan otot.  

Alat untuk terapi bermain digunakan dengan model terapi latihan pengendalian diri 

dan sublimasi, misalnya dengan menggunakan boneka dan puzzle. Sedangkan, pada 

terapi okupasi dimanfaatkan untuk pengisian waktu luang anak dan pembentukan 

keterampilannya, Suparno (2018:5-28). Keberadaan fasilitas untuk anak tunadaksa 

terutama fasilitas terapi sangat membantu pelaksanaan pembelajaran anak 

tunadaksa.     
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e. Anak dengan gangguan perilaku dan emosi (Tunalaras)   

Menurut Garnida (2015:12), anak tunalaras yaitu anak yang memiliki 

perilaku menyimpang yang disebabkan oleh gangguan perkembangan emosi dan 

sosial maupun keduanya, dengan taraf sedang, berat, bahkan sangat berat. Anak 

dapat disebut sebagai tunalaras jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) anak 

bertingkah laku menyimpang dari standar perilaku yang ada pada masyarakat 

umum, (2) penyimpangan tingkah laku memiliki derajat yang sudah ekstrim dari 

standar umum, dan (3) pola penyimpangan tingkah laku dalam waktu yang sudah 

lama.   

Smith (2015:145) juga menjelaskan bahwa anak tunalaras  memiliki 

gangguan perilaku dan emosional yaitu memiliki ketidakstabilan emosional dan 

penyimpangan perilaku, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan belajarnya. 

Anak tunalaras juga disebut dengan Individuals with Disabilities Education Art 

(IDEA). Definisi pada IDEA untuk menjelaskan kriteria ketidakstabilan emosi 

yaitu meliputi faktor: (1) kebutuhan antar individu, (2) kebutuhan pendidikan, (3) 

kebutuhan beremosi dan berperilaku, dan (4) kebutuhan fisik yang berkaitan dengan 

sekolah maupun permasalahan individu.   

Seiring dengan hal tersebut Friend & Bursuck (2015:45) menyebutkan  

empat karakteristik anak yang mengalami gangguan emosional dan perilaku yaitu: 

(1) mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain dan dapat 

memberikan respon yang kurang baik ketika berada pada situasi yang melibatkan 

emosi, (2) mudah marah ketika diajak bercanda atau digoda oleh teman-temannya, 

(3) beberapa anak yang mengalami gangguan emosi ada yang depresi sementara, 

dan (4) mereka tidak hanya berperilaku yang menyebabkan masalah dan menjadi 
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tantangan dalam ruang kelas, tetapi juga mengalami permasalahan emosi maupun 

perilaku yang sangat serius atau kronis. Berdasarkan karakteristik yang dimiliki 

anak tunalaras, hal tersebut dapat mempengaruhi pembelajaran anak tunalaras 

sehingga mereka membutuhkan layanan pembelajaran khusus.     

Menurut Garnida (2015:13) kebutuhan pembelajaran untuk anak tunalaras 

ada empat, yaitu: (1) adanya lingkungan pembelajaran yang kondusif dan 

menyenangkan bagi anak, (2) penggunaan kurikulum menyesuaikan dengan 

hambatan dan kebutuhan anak, (3) adanya kegiatan kompensatoris yang sesuai 

bakat maupun minat anak, serta (4) diperlukan adanya pengembangan mental dan 

akhlak melalui contoh dari lingkungan dalam kegiatan sehari-hari. Smith 

(2015:160) juga berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran anak 

tunalaras, salah satu cara untuk meningkatkan hubungan antar teman pada kelas 

inklusi yaitu dengan adanya tutor sebaya. Berdasarkan hasil penelitian, tutor sebaya  

dapat mengatasi hambatan emosi maupun perilaku serta untuk peningkatan hasil tes 

anak tunalaras dan anak normal. Dari hal tersebut, tutor sebaya efektif digunakan 

pada pembelajaran anak tunalaras.       

f. Anak berkesulitan belajar (Learning Disability) 

 Menurut Garnida (2015:14), anak berkesulitan belajar yaitu anak yang 

memiliki gangguan pada proses psikologi dasar, gangguan neurologis, dan 

disfungsi pada sistem syaraf pusat, sehingga dapat berpengaruh pada pemahaman, 

berbicara, pendengaran, membaca, menulis, berhitung, maupun pada keterampilan 

sosialnya. Anak berkesulitan belajar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu anak 

yang memiliki gangguan pada perkembangannya dan anak yang memiliki 

gangguan pada aspek akademik. Anak yang memiliki gangguan perkembangan 
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mencakup gangguan bahasa dan komunikasi, gangguan persepsi dan motorik, 

memori, serta perilaku sosial. Sedangkan, anak yang memiliki gangguan pada aspek 

akademik yaitu disleksia (anak berkesulitan membaca), disgrafia (anak berkesulitan 

menulis, dan diskalkulia (anak berkesulitan berhitung). 

Ciri-ciri yang dimiliki oleh anak berkesulitan belajar menurut Garnida 

(2015:15), yaitu: 

1) Ciri-ciri anak berkesulitan membaca (disleksia), yaitu: (a) sulit untuk 

membedakan beberapa bentuk huruf maupun angka, (b) memiliki kemampuan 

yang rendah dalam memahami isi teks/bacaan, dan (c) sering salah dalam 

membaca. 

2) Ciri-ciri anak berkesulitan menulis (disgrafia), yaitu: (a) lamban dalam 

menulis, (b) sering melakukan kesalahan dalam menulis huruf  b dengan d, u 

dengan v, p dengan q, angka 6 dengan 9, dan lain-lain, (c) tulisannya sulit untuk 

dibaca, (d) menulis huruf dengan posisi hurufnya terbalik (b ditulis d atau p), 

dan kesulitan untuk menulis lurus pada kertas yang tidak bergaris.  

3) Ciri-ciri anak berkesulitan berhitung (diskalkulia), yaitu: (a) sulit untuk 

membedakan tanda untuk perhitungan (+, -, ×, :, >, <, =), (b) sulit untuk 

melakukan operasi bilangin (berhitung), (c) sering salah dalam membedakan 

angka 3 dengan 8, 6 dengan 9,  dan sebagainya, serta (4) sulit untuk 

membedakan bangun geometri.   

Seiring dengan hal tersebut, Astuti dan Walentiningsih (2011:34-35) 

mengemukakan empat karakteristik anak berkesulitan belajar, yaitu:  
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1) Gangguan persepsi dan koordinasi 

Anak berkesulitan belajar memiliki gangguan persepsi, misalnya yaitu sulit 

untuk membedakan huruf d dan b karena memiliki kemiripan, sulit untuk 

membedakan bunyi sakit dan sabit, serta mengalami gangguan pada motorik 

halus maupun motorik kasar.  

2) Gangguan pada perhatian 

Anak berkesulitan belajar mengalami gangguan perhatian, misalnya yaitu 

mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, memusatkan perhatian, melakukan 

kontak mata, serta menyelesaikan pekerjaan.  

3) Gangguan dalam mengingat maupun berpikir 

Anak berkesulitan belajar memiliki kesulitan dalam kemampuan mengingat 

suatu hal secara verbal, sulit dalam menyelesaikan masalah, serta tidak mampu 

untuk menemukan dan membentuk konsep baru.  

4) Kemampuan dalam menyesuaikan diri 

Anak berkesulitan belajar cenderung suka menyendiri, takut, cemas, kurang 

percaya diri, dan sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.  

Dari hal diatas, dapat dikatakan bahwa anak berkesulitan belajar 

mempunyai kelainan pada beberapa aspek, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh 

pada pembelajarannya. Menurut Garnida (2015:15) terdapat lima hal yang harus 

diperhatikan untuk merancang dan melakukan proses pembelajaran anak 

berkesulitan belajar, yaitu: (1) penentuan materi pembelajaran harus disesuaikan 

dengan hambatan yang dialami oleh anak, (2) membutuhkan pembelajaran yang 

sistematis, yaitu dari aspek pemahaman konkrit menuju abstrak, (3) memanfaatkan 

media pembelajaran untuk mempermudah anak dalam memahami materi 
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pembelajaran, (4) pelaksanaan pembelajaran berdasarkan urutan serta tingkat 

pemahaman pada anak, dan (5) adanya program pembelajaran remedial. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran untuk anak 

berkesulitan belajar dapat dikatakan fleksibel, yaitu disesuaikan dengan 

karakteristik dan kemampuan anak.    

g. Anak lamban belajar (slow learner) 

Menurut Garnida (2015:16), anak slow learner yaitu anak yang mempunyai 

potensi intelektual sedikit di bawah anak normal lainnya, biasanya memiliki IQ 

dengan rentang 80-85. Anak slow learner mengalami keterlambatan dalam 

merespon rangsangan, berpikir, maupun beradaptasi, namun anak slow learner 

memiliki kondisi yang lebih baik daripada anak tunagrahita. Mereka memiliki 

prestasi belajar yang rendah, baik pada satu aspek maupun beberapa aspek 

akademik. Anak slow learner memiliki fisik yang normal, tetapi mengalami 

kesulitan untuk berpikir abstrak jika dibandingkan dengan anak normal. Mereka 

mempunyai perhatian dalam rentang waktu yang pendek, sehingga memerlukan 

waktu belajar yang lebih lama daripada waktu belajar anak normal.  

Menurut Widianingsih (2018:37) terdapat empat ciri yang dimiliki oleh 

anak slow learner, yaitu: (1) memiliki daya tangkap yang lambat ketika proses 

pembelajaran, (2) sering terlambat dalam mengerjakan tugas jika dibandingkan 

dengan anak seusianya, (3) memiliki rata-rata prestasi belajar kurang dari enam, 

dan (4) biasanya anak slow learner pernah tinggal kelas. Berdasarkan hal tersebut, 

anak slow learner memerlukan layanan pembelajaran yang khusus. 

Layanan pembelajaran untuk anak slow learner menurut Garnida (2015:17) 

yaitu: (1) guru harus memiliki kesabaran dan ketelatenan agar tidak terlalu cepat 
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dalam menyampaikan materi pembelajaran, (2) membutuhkan waktu belajar yang 

lebih lama jika dibandingkan dengan anak normal, (3)  harus banyak berlatih 

mengerjakan soal daripada hafalan, (4) membutuhkan media pembelajaran yang 

adaptif dan variatif untuk memudahkan anak dalam memahami materi 

pembelajaran, serta (5) dibutuhkan adanya program remedial. Berdasarkan  

tersebut, dapat disimpulkan bahwa layanan pembelajaran anak slow learner 

berbeda dengan layanan pembelajaran anak normal dan membutuhkan kesabaran 

serta keuletan guru untuk mencapai tujuan pembelajarannya.       

h. Anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa (CIBI)/ gifted and talented 

Menurut Garnida (2015:17) anak dengan potensi kecerdasan yang istimewa 

(gifted) serta anak dengan bakat istimewa (talented) merupakan anak yang 

mempunyai intelegensi/ kecerdasan, tanggung jawab, maupun kreativitas diatas 

anak normal (seusianya), sehingga anak tersebut memerlukan layanan pendidikan 

khusus untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Anak gifted dapat dikatakan 

anak yang perfeksionis, sehingga beberapa anak memiliki perkembangan yang luar 

biasa pada aspek kognitif dan tidak bisa disalurkan dalam bentuk tulisan. 

Sedangkan, anak talented yaitu anak yang mempunyai kemampuan tinggi pada 

bidang tertentu, misalnya kemampuan pada bidang bahasa, ilmu pengetahuan alam, 

matematik, seni, kepemimpinan, atau psikomotor.      

Seiring dengan hal tersebut, Widianingsih (2018:35) mengemukakan 

delapan ciri yang dimiliki oleh anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa, yaitu: 

(1) menyukai tantangan, (2) memiliki kemampuan belajar yang cepat, (3) memiliki 

banyak perbendaharaan kata, (4) memiliki minat dan rasa ingin tahu yang tinggi, 

(5) memiliki komitmen yang tinggi, (6) senang untuk mencoba hal yang baru 
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(mampu untuk melakukan inovasi), (7) memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan 

(8) mudah menyesuaikan diri pada lingkungan baru. Berdasarkan hal tersebut, anak 

cerdas istimewa dan berbakat istimewa juga memiliki kebutuhan pembelajaran 

yang khusus.   

Terdapat dua kebutuhan pembelajaran anak cerdas istimewa dan berbakat 

istimewa menurut Garnida (2015:18-19) yaitu:  (1) program pengayaan horizontal, 

untuk mengembangkan kemampuan bereksplorasi, pengayaan untuk memperluas 

dan memperdalam banyak hal di luar kurikulum, dan mengikuti program intensif 

pada bidang tertentu sesuai dengan minat,(2) program pengayaan vertikal, untuk 

melakukan akselerasi/ percepatan pada program yang sesuai dengan bakat atau 

kemampuan, memberikan kesempatan seluas-luasnya agar anak dapat belajar dan 

bereksplorasi sendiri sesuai bidang yang diminati, serta anak gifted dan talented 

dapat memadukan bidang yang diminati bersama para ahli. Dari hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kebutuhan pembelajaran anak cerdas istimewa dan berbakat 

istimewa lebih ditujukan pada peningkatan dan pengembangan kemampuannya.     

i. Anak Autis   

Menurut Garnida (2015:19), anak autis dapat dikatakan sebagai anak yang 

hidup dalam dunianya sendiri. Anak autis mengalami gangguan dan hambatan 

untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan berperilaku sosial. Astuti & Walentiningsih 

(2011:35) juga menjelaskan bahwa autisme merupakan gangguan pada 

perkembangan neurologis yang dapat berpengaruh pada kemampuan 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka biasanya salah dalam 

berucap maupun menggunakan bahasa untuk menyampaikan maksud yang sesuai 

dengan isi hatinya.  
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Berdasarkan hal diatas, terdapat tujuh ciri yang dimiliki oleh anak autis  

menurut Garnida, (2015:20) yaitu: (1) memiliki hambatan dalam aspek bahasa, (2) 

mengalami kesulitan untuk merespon emosi dalam syarat sosial, (3) mengalami 

kesulitan untuk mengekespresikan perasaannya, (4) emosinya sering meledak-

ledak, (5) sering bertingkah laku diluar kendali, (6) sulit untuk memahami 

keberadaan diri sendiri, dan (7) sering berperilaku monoton serta sulit untuk 

beradaptasi pada lingkungannya. Dari ciri-ciri yang dimiliki oleh anak autis 

tersebut, anak autis membutuhkan penanganan dan layanan pembelajaran yang 

khusus.  

Menurut Astuti & Walentiningsih (2011:35) penanganan yang dapat 

diberikan kepada anak autis yaitu: (1) terapi wicara, (2) terapi perilaku, (3) terapi 

okupasi, (4) terapi medikamentosa, dan (5) layanan pendidikan khusus. Sedangkan, 

Garnida (2015:20) mengemukakan kebutuhan pembelajaran untuk anak autis, 

yaitu: (1) memerlukan pengembangan strategi, yaitu anak autis dapat belajar 

dengan berkelompok, (2) memerlukan beberapa teknik pembelajaran yang dapat 

digunakan ketika anak autis berperilaku negatif dan mengganggu proses 

pembelajaran, (3) guru dituntut untuk berekspresi lebih secara verbal, dan (4) guru 

harus mampu  menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta 

menyenangkan untuk anak, sehingga anak dapat dikendalikan tingkah lakunya. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, ketika guru mampu melakukan 

pengelolaan pembelajaran anak autis, maka pembelajaran dapat berlangsung 

dengan baik tanpa adanya banyak hambatan.    

Berdasarkan jenis dan kebutuhan pembelajaran anak berkebutuhan khusus, 

dapat disimpulkan bahwa masing-masing anak berkebutuhan khusus memiliki 
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karakteristik, layanan pendidikan, dan kebutuhan pembelajaran yang berbeda. 

Layanan pendidikan dan pembelajaran anak berkebutuhan khusus harus 

disesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki dan kebutuhannya, sehingga 

kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kompetensi guru dalam 

pengelolaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus juga menjadi penunjang 

dalam pelaksanaan pembelajarannya.       

 

3. Layanan Pendidikan Inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus    

a. Pengertian pendidikan inklusi   

Menurut Illahi (2013:26), pendidikan inklusi merupakan sistem 

penyelenggaraan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus 

yang memiliki keterbatasan tertentu untuk belajar bersama anak normal lainnya di 

sekolah reguler terdekat tempat tinggalnya. Suparno (2018:2-21) juga menyatakan 

bahwa pendidikan inklusi memberikan hak kepada anak berkebutuhan khusus 

untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan perkembangan dan 

usianya, tanpa memandang keadaan ekonomi, derajat, sosial, maupun lainnya.  Dari 

kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi memberikan 

kemudahan untuk anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan yang 

layak seperti anak normal lainnya.   

b. Tujuan pendidikan inklusi  

Menurut Garnida (2015:43-44) tujuan diselenggarakannya pendidikan 

inklusi di Indonesia yaitu:   

1) Memberikan kesempatan kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan 

khusus untuk memperoleh pendidikan yang layak dan sesuai kebutuhannya.    



33 
 

 
 

2) Turut serta untuk mempercepat wajib belajar pada pendidikan dasar.   

3) Menciptakan pendidikan dengan menghargai perbedaan dan keanekaragaman, 

ramah terhadap pembelajaran, dan tidak diskriminatif. 

4) Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 32 ayat 1 

yang menyatakan bahwa “ setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, 

dan ayat 2 yang berbunyi “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan 

dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 5 ayat 1  yang 

berbunyi “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu”. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak khususnya Pasal 51 yang berbunyi “anak yang 

menyandang cacat fisik dan/atau  mental diberikan kesempatan yang sama dan 

aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa”  

c. Penyelenggara pendidikan inklusi  

Menurut Suparno (2018: 2-23) sekolah penyelenggara pendidikan inklusi 

yaitu sekolah umum yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Beberapa 

persyaratan tersebut yaitu keberadaan siswa berkebutuhan khusus, manajemen 

sekolah, sarana prasarana, dan tenaga pendidik yang terdiri dari guru umum dan 

guru pembimbing khusus. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi harus 

memiliki komitmen terhadap pendidikan inklusi dan penuntasan wajib belajar.  

Sekolah penyelenggara inklusi harus menciptakan lingkungan yang ramah 

pembelajaran, yaitu memungkinkan siswa untuk belajar dengan menyenangkan dan 

nyaman. Bermacam-macam metode maupun strategi pembelajaran dapat 

dikembangkan pada sekolah inklusi, sehingga tercipta situasi pembelajaran yang 
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nyaman, fleksibel, dan aktif. Kompetensi dan kemampuan guru dalam memahami 

anak berkebutuhan khusus juga merupakan penunjang keterlaksanaan pendidikan 

inklusi pada sekolah penyelenggara.  Menurut Suparno (2018:2-12) pada kelas 

inklusi jumlah maksimal anak berkebutuhan khusus adalah 10% dari jumlah 

keseluruhan siswa, dan hanya terdapat satu jenis kelainan pada kelas tersebut. Hal 

tersebut bertujuan agar guru tidak mengalami kesulitan dalam melakukan layanan 

pembelajaran.  

Seiring dengan hal tersebut, (Friend, Marilyn & Bursuck, Willim D., 

2015:6) menjelaskan bahwa pada sekolah dasar inklusi harus terdapat pendidik 

khusus atau guru pembimbing khusus. Pendidik khusus merupakan tenaga 

profesional yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sekolah inklusi. Namun, 

pada beberapa negara guru umum juga dapat mengemban tanggung jawab tersebut. 

Partisipasi pendidik khusus atau guru pembimbing khusus dengan guru umum pada 

sekolah dasar inklusi merupakan suatu hal yang harus diterapkan.  Menurut Garnida 

(2015:64), kebutuhan utama sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah 

ketersediaan guru pembimbing khusus yang memiliki latar belakang PLB. Hal 

tersebut dapat dipenuhi dengan memberdayakan guru-guru di SLB. Namun, 

berdasarkan kenyataan yang ada tidak ada kerjasama antara sekolah inklusif dengan 

SLB yaitu karena perbedaan persepsi dan kepentingan.    

d. Model pendidikan inklusi          

Menurut Garnida (2015:51) anak berkebutuhan khusus dapat pindah dari 

satu bentuk layanan ke bentuk layanan lainnya secara fleksibel. Berbagai macam 

model pendidikan inklusi adalah sebagai berikut:   
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1) Kelas reguler (inklusi penuh) 

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal lainnya di kelas 

reguler sepanjang hari dan menggunakan kurikulum sama.   

2) Kelas reguler cluster 

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal lainnya di kelas 

reguler, tetapi dalam kelompok khusus.  

3) Kelas reguler pull out 

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal lainnya di kelas 

reguler, tetapi pada waktu tertentu ditarik dari kelas reguler untuk belajar 

bersama guru pembimbing khusus di ruang sumber.     

4) Kelas reguler cluster dan pull out 

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal lainnya di kelas 

reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu tertentu ditarik dari kelas 

reguler untuk belajar bersama guru pembimbing khusus di ruang sumber. 

5) Kelas khusus dengan pengintegrasian 

Anak berkebutuhan khusus belajar pada kelas khusus di sekolah reguler, tetapi 

pada bidang tertentu belajar bersama anak normal lainnya di kelas reguler.   

6) Kelas khusus penuh  

Anak berkebutuhan khusus belajar pada kelas khusus di sekolah reguler secara 

penuh.    

e. Sejarah pendidikan inklusi  

Pendidikan inklusi mulai dicanangkan pada konferensi Internasional pada 

tanggal 7-10 Juni 1994 yang diselenggarakan oleh UNESCO di Salamanca 

Spanyol. Pada konferensi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa pentingnya 
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pelaksanaan pendidikan inklusi oleh semua negara, sehingga setiap sekolah dapat 

melayani semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus.  

Sejarah adanya pendidikan inklusi diawali pada tahun 1800 di Amerika 

Serikat oleh gerakan orang tua anak berkebutuhan khusus dan masyarakat lainnya 

yang peduli terhadap kebutuhan anak-anak yang memiliki hambatan agar 

memperoleh pelayanan pendidikan yang sama seperti anak normal lainnya. 

Selanjutnya gerakan orang tua tersebut pada tahun 1960 diakui secara legal oleh 

pemerintah. Pada tahun 1970, asosiasi orang tua dan masyarakat peduli anak 

berkebutuhan khusus didukung para ahli hukum berupaya agar anak-anak yang 

memiliki hambatan dijamin undang-undang untuk memperoleh layanan pendidikan 

yang sama dengan anak normal lainnya. Kemudian pemerintah federal Amerika 

Serikat mengesahkan undang-undang tersebut dalam undang-undang publik 94-142 

pada bulan November 1975. Undang-undang ini menyebutkan bahwa anak 

berkebutuhan khusus berhak untuk bebas bersekolah pada sekolah umum dan 

mengikuti pendidikan seperti anak normal lainnya, Astuti dan Walentiningsih 

(2011:11-12).     

f. Landasan Pendidikan Inklusi 

1) Landasan filosofis 

Menurut Garnida (2015:44) secara filosofis pelaksanaan pendidikan inklusi 

dapat diuraikan sebagai berikut:    

a) Bangsa Indonesia merupakan bangsa berbudaya yang memiliki lambang 

negara Burung Garuda yang terdapat semboyan Bhineka Tunggal Ika. 

Keragaman pada etnik, adat istiadat, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan 
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yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan harus tetap dijunjung tinggi persatuan 

dan kesatuannya demi keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). 

b) Pandangan Agama (khususnya Agama Islam) yang menegaskan bahwa: (1) 

manusia lahir dalam keadaan suci, (2) kemuliaan hamba-Nya di hadapan Allah 

adalah ketaqwaan bukan fisiknya, (3) Allah tidak akan merubah nasib suatu 

kaum kecuali kaum itu sendiri, (4) manusia diciptakan dengan beragam agar 

saling bersilaturahim (inklusif).   

c) Pandangan hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap manusia 

memiliki hak untuk hidup dengan layak, hak memperoleh pendidikan, 

kesehatan, maupun pekerjaan.   

2) Landasan yuridis 

Menurut Garnida (2015:44-45) landasan yuridis pelaksanaan pendidikan 

inklusi adalah sebagai berikut:     

a) UUD 1945 (Amandemen) Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara 

berhak mendapat pendidikan, dan Pasal 31 ayat 2 yang berbunyi “setiap warga 

negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya”.  

b) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 

5 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu”. Pasal 5 ayat 2 berbunyi, “ warga 

negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau 

sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.  
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3) Landasan empiris 

Menurut Garnida (2015:46) landasan empiris pelaksanaan pendidikan 

inklusi adalah sebagai berikut:      

a) Pernyataan Salamanca mengenai Pendidikan Inklusi, 1994 (The Salamanca 

Statement on Inclusive Education). 

b) Deklarasi Bandung pada tahun 2004 yang memiliki komitmen Indonesia 

menuju pendidikan inklusi.  

c) Rekomendasi Bukittinggi pada tahun 2005 yang menegaskan bahwa 

pendidikan inklusi yang ramah terhadap anak dipandang sebagai berikut: (1) 

pendekatan untuk peningkatan kualitas sekolah yang dilakukan secara 

menyeluruh akan menjamin terlaksananya strategi nasional pendidikan untuk 

semua, (2) cara untuk menjamin semua anak untuk mendapatkan pendidikan 

yang berkualitas sebagai bagian dari program perkembangan usia dini anak, 

prasekolah, serta pendidikan dasar dan menengah, (3) kontribusi terhadap 

masyarakat yang menghargai perbedaan individu yang ada dalam masyarakat.   

 
4. Prosedur Layanan Pembelajaran pada Sekolah Inklusi   

Menurut Suparno (2018:6-22) langkah awal untuk layanan pendidikan anak 

berkebutuhan khusus di sekolah inklusi yaitu melakukan identifikasi dan asesmen 

terhadap kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang bersangkutan.  Hal 

tersebut sangat penting untuk dilakukan karena layanan pendidikan anak 

berkebutuhan khusus sangat spesifik, yaitu sesuai karakteristik dan kebutuhannya. 

Setelah guru melakukan identifikasi dan asesmen kepada siswa, sehingga guru 

dapat mengetahui dan menentukan kondisi permasalahan dan layanan pembelajaran 

anak berkebutuhan khusus tersebut. Langkah selanjutnya yaitu melakukan 
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perencanaan program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan 

kebutuhannya serta melaksanakan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. 

a. Identifikasi   

Menurut Kustawan dan Hermawan (2013:93), identifikasi adalah upaya 

yang dilakukan oleh guru maupun tenaga pendidik lainnya untuk mengenali dan 

menemukan anak yang mengalami kelainan/ hambatan/ gangguan, baik dari segi 

fisik, mental, intelektual, emosional, maupun sosial untuk memberikan layanan 

pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.         

1) Tujuan identifikasi 

Garnida (2015:24) menjelaskan bahwa tujuan identifikasi secara umum 

yaitu untuk mengumpulkan informasi apakah seorang anak mengalami kelainan 

atau penyimpangan. Hasil dari proses identifikasi dilanjutkan dengan asesmen, dan 

hasilnya dijadikan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Kegiatan identifikasi anak 

berkebutuhan khusus pada pendidikan inklusi dilakukan untuk lima kebutuhan, 

yaitu: penjaringan (screening), pengalihtanganan (referral), klasifikasi, 

perencanaan pembelajaran, dan pemantauan kemajuan belajar.  

2) Sasaran identifikasi 

Seiring adanya tujuan identifikasi, Garnida (2015:25) juga menjelaskan 

tentang sasaran identifikasi anak berkebutuhan khusus, secara umum yaitu anak 

berusia prasekolah dan usia sekolah dasar. Sedangkan sasaran identifikasi anak 

berkebutuhan khusus secara operasional (khusus) yaitu anak yang sudah bersekolah 

pada sekolah reguler, anak yang baru masuk pada sekolah reguler, maupun anak 

yang belum atau tidak bersekolah.              
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3) Petugas identifikasi    

Menurut Suparno (2018:6-2) untuk melakukan identifikasi terhadap 

seorang anak apakah anak tersebut termasuk anak berkebutuhan khusus atau bukan, 

dapat dilakukan oleh beberapa petugas identifikasi, diantaranya yaitu: guru kelas, 

guru mata pelajaran atau guru BK, guru pembimbing khusus, orang tua, maupun 

tim ahli atau tenaga profesional yang sesuai.             

4) Pelaksanaan identifikasi 

Terdapat lima langkah untuk melakukan identifikasi terhadap anak 

berkebutuhan khusus menurut Garnida, (2015:27-28) yaitu:     

a) Menghimpun data anak 

Pada tahap ini, petugas identifikasi atau guru mengumpulkan data kondisi 

seluruh siswa yang berada di kelas berdasarkan gejala yang tampak pada siswa. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat identifikasi anak 

berkebutuhan khusus.  

b) Menganalisis data dan mengklasifikasi data  

Pada tahap ini merupakan tahap untuk menemukan anak yang tergolong 

anak berkebutuhan khusus. Petugas membuat daftar nama anak yang diindikasikan 

tergolong berkelainan berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Jika ada anak yang 

diindikasikan memiliki kelainan berdasarkan ketentuan, maka dimasukkan dalam 

daftar nama anak berindikasi kelainan. Sedangkan, anak yang tidak menunjukkan 

gejala kelainan, tidak dimasukkan dalam daftar tersebut. 
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c) Menginformasikan hasil analisis dan klasifikasi data  

Pada tahap ini, guru melaporkan hasil analisis dan klasifikasi kepada kepala 

sekolah, orang tua siswa, dan komite sekolah agar memperoleh saran maupun 

tindak lanjut.   

d) Menyelenggarakan pembahasan kasus (case conference) 

Pada tahap ini, kepala sekolah melakukan koordinasi setelah data anak 

berkebutuhan khusus terkumpul dari semua kelas. Kepala sekolah dapat melibatkan 

dewan guru, orang tua siswa, guru pembimbing khusus, dan tenaga profesional 

terkait (jika memungkinkan). Pada pertemuan tersebut yaitu membahas temuan dari 

setiap guru mengenai hasil identifikasi untuk memperoleh saran, tanggapan, cara 

pencegahan, maupun penanggulangan. 

e) Menyusun laporan hasil pembahasan kasus   

Pada tahap ini merupakan tahapan untuk menyusun hasil tanggapan, saran, 

cara pemecahan masalah, maupun penanggulangannya dalam bentuk laporan hasil 

pertemuan kasus.  

b. Asesmen  

Menurut Suparno (2018:6-12), asesmen adalah upaya untuk memperoleh 

informasi relevan yang berguna untuk membuat keputusan perencanaan 

pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Asesmen penting untuk dilakukan dalam 

proses pembelajaran di sekolah, sehingga harus dilakukan secara obyektif dan 

komprehensif sesuai kondisi dan kebutuhan siswa. Dari hal tersebut dapat diketahui 

bahwa asesmen diperlukan oleh guru untuk merencanakan program pembelajaran, 

menentukan strategi pembelajaran, dan mengimplementasikan program 

pembelajaran.  
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1) Tujuan asesmen 

Lima tujuan pelaksanaan asesmen untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu: 

(1) mengetahui kemampuan anak, yaitu kemampuan dalam aspek kognitif, bahasa, 

gerak, maupun penyesuaian diri, (2) mengklasifikasikan, menempatkan, dan 

menentukan program, (3) menentukan arah dan tujuan pendidikan berdasarkan 

klasifikasinya (ringan, sedang, atau berat), (4) mengembangkan program 

pembelajaran individual, yaitu program pendidikan yang dirancang secara khusus 

dan individu untuk anak berkebutuhan khusus, dan (5) menentukan strategi 

pembelajaran, lingkungan belajar, serta evaluasi pembelajaran.  

Suparno (2018:6-13) juga menjelaskan bahwa secara khusus tujuan 

pelaksanaan asesmen yaitu berorientasi pada keterampilan yang dimiliki oleh anak 

berkebutuhan khusus, baik dalam hal kemampuan akademik maupun nonakademik. 

Keterampilan akademik yaitu berhubungan dengan kemampuan anak dalam mata 

pelajaran, misalnya kemampuan dalam berhitung (matematika) dan kemampuan 

berbahasa. Sedangkan, keterampilan nonakademik merupakan keterampilan yang 

tidak menekankan pada pemikiran dan penalaran, misalnya yaitu olahraga, 

kesenian, dan gerakan motorik. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan akademik dan nonakademik anak berkebutuhan khusus perlu 

diketahui sebagai dasar pelaksanaan asesmen.   

2) Model pelaksanaan asesmen 

  Menurut Kustawan (2013:99-101) model pelaksanaan asesmen yang dapat 

dilakukan yaitu: 
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a) Baseline assessment 

  Pelaksanaan asesmen ini bertujuan untuk memperoleh informasi berkaitan 

dengan kemampuan atau keterampilan yang telah dimiliki seorang anak, 

keterbatasan dan kesulitan yang dihadapi, serta kebutuhan yang diperlukan. 

Asesmen ini dilaksanakan oleh asesor ketika kontak pertama dengan client. 

Asesmen ini dilakukan untuk menentukan program pembelajaran yang akan 

dilakukan oleh guru.  

b) Progress assessment 

  Asesmen ini merupakan asesmen lanjutan dari baseline assessment. 

Pelaksanaan asesmen ini bertujuan untuk mengetahui program layanan pendidikan 

yang digunakan dan sedang berjalan, sehingga guru dapat mengetahui level 

perubahan pada anak.  

c)  Spesific assessment 

  Pelaksanaan asesmen ini bertujuan untuk memperoleh informasi berkaitan 

dengan hal spesifik yang dimiliki oleh anak, misalnya yaitu perilaku eksentrik yang 

terjadi pada anak. seorang guru biasanya melakukan asesmen ini ketika tidak 

terlibat lagi pada intervensi selanjutnya.  

d)  Final assessment 

  Pelaksanaan asesmen ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan 

pembelajaran dan layanan kebutuhan anak, sehingga dapat dijadikan bahan rujukan 

oleh orang tua, guru lain, maupun tim ahli. Asesmen ini dilakukan oleh guru pada 

saat terakhir berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus tersebut.  
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e)  Follow up assessment   

  Pelaksanaan asesmen ini bertujuan untuk memahami hal apa saja yang 

harus memperoleh tindak lanjut berdasarkan hasil pengumpulan data. Hal tersebut 

dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang keadaan anak yang 

memerlukan tindak lanjut. 

3) Tahapan  asesmen  

Menurut Suparno (2018:6-15) terdapat enam langkah yang harus 

dilaksanakan untuk mengasesmen anak berkebutuhan khusus, yaitu:        

a) Menentukan tahapan dan cakupan keterampilan yang diajarkan.  

Guru harus memahami tahapan dalam kompetensi pembelajaran pada 

bidang pembelajaran tertentu. Hal tersebut dilakukan, agar guru dapat mengetahui 

keterampilan apa yang telah dimiliki oleh siswa. Guru dapat mengetahui 

keterampilan siswa melalui analisis tugas dalam pelaksanaan pembelajaran.    

b) Menetapkan perilaku yang akan diasesmen  

Asesmen perilaku dapat dimulai dari tahapan umum menuju tahapan 

khusus.  Tahapan umum yaitu untuk mengetahui kompetensi siswa dalam 

menguasai materi pembelajaran, misalnya pada pembelajaran bahasa mencakup 

kompetensi dasar pada semua aspek bahasa. Sedangkan tahapan khusus yaitu 

kompetensi siswa pada bagian aspek pembelajaran, misalnya pada aspek membaca 

atau menulis saja.  

c) Memilih aktivitas evaluasi 

Guru harus menentukan kegiatan evaluasi yang akan dilakukan, yaitu untuk 

kompetensi umum atau kompetensi khusus. Evaluasi untuk kompetensi umum 
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dapat dilakukan dengan sistem semester (periodik). Sedangkan, evaluasi khusus 

dilakukan secara berkesinambungan dan formatif.  

d) Pengorganisasian alat evaluasi 

Pengorganisasian alat evaluasi digunakan untuk keperluan evaluasi 

pendahuluan, yang meliputi: identifikasi masalah, catatan adanya kesalahan, dan 

evaluasi keterampilan. Setelah dilakukan evaluasi pendahuluan, selanjutnya guru 

dapat menentukan tujuan pembelajaran beserta strateginya, implementasi 

pembelajaran, dan pemantauan kemajuan belajar anak.   

e) Mencatat kinerja anak 

Guru dapat mencatat kinerja anak yang berkenaan dengan pelaksanaan 

kegiatan sehari-hari dan penguasaan keterampilan yang dimiliki  pada laporan 

kemajuan belajar anak.  

f) Menentukan tujuan pembelajaran untuk jangka pendek dan jangka panjang 

Guru dapat merumuskan tujuan pembelajaran anak berkebutuhan khusus 

dalam jangka pendek dengan spesifik, misalnya menghitung penjumlahan dalam 

pembelajaran matematika. Namun, juga dapat berkontribusi untuk tujuan jangka 

panjangnya. 

4)  Teknik Pelaksanaan Asesmen 

Menurut Suparno (2018:6-16) terdapat empat teknik yang dapat digunakan 

untuk proses asesmen anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, yaitu:  

a) Observasi 

Observasi merupakan pengamatan secara langsung untuk mengetahui aktivitas 

belajar dan pembelajaran anak, seperti cara belajar, perilaku, kinerja, dan 

kompetensinya.    
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b) Tes formal 

Tes formal merupakan tes yang memiliki standar dan tolok ukur yang telah 

ditentukan. Namun untuk pelaksanaan asesmen anak berkebutuhan khusus, 

jenis tes ini kurang cocok untuk dilaksanakan apabila dilihat berdasarkan 

tujuan yang spesifik dan mencakup persoalan pendidikan yang dihadapi oleh 

anak berkebutuhan khusus.  

c) Tes informal 

Tes informal merupakan jenis tes yang sangat sesuai digunakan untuk 

mendapatkan informasi berkenaan dengan kompetensi maupun kemajuan 

belajar anak berkebutuhan khusus. Tes informal biasanya disusun sendiri oleh 

guru dan digunakan dengan intensif untuk mengetahui kompetensi yang 

dimiliki anak berkebutuhan khusus. Bentuk tes informal untuk asesmen 

contohnya yaitu tes buatan sendiri dan checklist.  

d) Wawancara  

Wawancara dilaksanakan untuk mendapatkan informasi dari orang tua, sanak 

saudara, guru di sekolah, maupun teman sepermainan tentang anak 

berkebutuhan khusus tersebut.  

5) Pelaksanaan asesmen 

Garnida (2015:28) menjelaskan bahwa kegiatan asesmen dapat dilakukan 

oleh orang tua (untuk keperluan tertentu), guru, maupun tenaga profesional lain 

yang sesuai dengan kompetensinya. Pelaksanaan kegiatan asesmen dapat dilakukan 

melalui beberapa bidang, yaitu:    
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a) Asesmen akademik 

Asesmen akademik minimal dilakukan melalui tiga aspek pembelajaran, yaitu 

kemampuan calistung (membaca, menulis, dan berhitung).  

b) Asessmen sensoris dan motorik 

Asesmen sensoris bertujuan untuk mengetahui gangguan penglihatan atau 

pendengaran. Sedangkan, asesmen motorik bertujuan untuk mengetahui 

gangguan motorik kasar, motorik halus, lokomotor, maupun keseimbangan 

yang berpotensi mengganggu pembelajaran pada bidang lain.   

c) Asesmen psikologis, emosi, dan sosial 

Asesmen psikologis bertujuan untuk mengetahui kecerdasan (intelektual) dan 

kepribadian yang dimiliki oleh anak. Asesmen ini dapat diperluas pada tingkat 

emosi dan sosial anak. Dalam pelaksanaan asesmen ini, ada beberapa bagian 

yang memerlukan tenaga profesional. Guru dapat membantu serta 

memfasilitasi pelaksanaan asesmen tersebut yang disesuaikan dengan 

kemampuan orang tua serta sekolah.    

 Hasil asesmen anak berkebutuhan khusus, dapat dijadikan pedoman dalam 

melaksanakan program pembelajaran termasuk dalam penyusunan program 

pembelajaran individual (PPI) untuk anak berkebutuhan khusus. Disamping hal 

tersebut, hasil asesmen juga dapat digunakan untuk menentukan strategi, metode, 

maupun media pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus  

c. Program Pembelajaran Individual (PPI)   

Menurut Astuti & Walentiningsih (2011:144) program pembelajaran 

individual (PPI) merupakan program pembelajaran yang disusun untuk membantu 

anak berkebutuhan khusus pada proses pembelajarannya dan disesuaikan dengan 
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kemampuan yang dimiliki anak.  Program pembelajaran individual dibuat biasanya 

disebabkan oleh anak memiliki kemampuan yang jauh dari teman sekelas dan sulit 

untuk mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan kurikulum modifikasi. 

Program pembelajaran individual yaitu rencana pembelajaran yang disusun untuk 

satu orang anak didik yang mempunyai kemampuan sangat rendah dan yang 

mempunyai kecerdasan atau bakat istimewa.  

Seiring dengan hal tersebut, Garnida (2015:111) menjelaskan bahwa 

penyusunan program pembelajaran individual dilakukan oleh pihak yang terkait 

dengan proses pembelajaran anak didik, yaitu: guru kelas, guru pembimbing 

khusus, orang tua, psikolog, terapis, maupun tim ahli lainnya. Program 

pembelajaran individual disusun pada awal semester dan evaluasi dilakukan setelah 

program berakhir, serta waktu pelaksanaan evaluasi menyesuaikan dengan 

kebutuhan anak.  Program ini bersifat fleksibel dan progresif, yaitu penanganannya 

dilakukan berdasarkan perkembangan serta kebutuhan anak. 

Terdapat empat prinsip program pembelajaran individual menurut Astuti & 

Walentiningsih (2011:145) yaitu: (1) berorientasi kepada anak didik, (2) sesuai 

dengan potensi serta kebutuhan anak, (3) memerhatikan kecepatan belajar setiap 

individu anak, serta (4) mengejar ketertinggalan dengan mengoptimalkan 

kemampuan yang dimiliki oleh anak. Sedangkan, komponen program pembelajaran 

individual (PPI) secara garis besar, yaitu: (1) deskripsi kemampuan anak didik, (2) 

terdapat tujuan jangka pendek (khusus) dan tujuan jangka panjang (umum), (3) 

adanya rincian untuk layanan pendidikan khusus serta layanan lainnya yang terkait, 

termasuk sejauh mana anak didik dapat ikut berpartisipasi dalam kelas reguler, 

meliputi: metode yang digunakan, sasaran, ketercapaian sasaran, serta evaluasi. 
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Deskripsi setiap komponen yang terdapat pada program pembelajaran individual 

tentunya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan setiap individu anak 

berkebutuhan khusus.   

Program pembelajaran individual memiliki dua tujuan atau target sasaran, 

yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek 

meliputi deskripsi langkah-langkah untuk dapat mencapai tujuan jangka panjang, 

misalnya anak dengan disabilitas ganda dapat makan sendiri sebagai tujuan jangka 

panjangnya. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan jangka pendeknya meliputi: 

anak dapat memegang sendok, menggunakan untuk mengambil makanan, dan 

menggunakan sendok untuk memasukkan makanan ke mulut. Sedangkan tujuan 

jangka panjang merupakan target yang dibuat untuk melihat kemajuan dan 

pencapaian anak dalam jangka waktu satu tahun atau sesuai ketentuan  mengenai 

kebutuhan yang disebabkan oleh disabilitasnya. Pencapaian tersebut dapat meliputi 

perkembangan maupun dalam ranah akademik, seperti kemampuan membaca, 

menulis, maupun berhitung. Kebutuhan jangka panjang untuk beberapa anak, juga 

meliputi perubahan tingkah laku, keterampilan adaptif dalam ruang kelas, serta 

keterampilan berkomunikasi dan sosial. IDEA menetapkan bahwa tujuan jangka 

panjang harus dapat dirancang dan diukur agar siswa dapat berkembang sesuai 

dengan kurikulum pada pendidikan umum, Friend & Bursuck (2015:111).  

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan jangka pendek dan tujuan 

jangka panjang pada program pembelajaran individual dapat dijadikan acuan dalam 

melaksanakan pembelajaran anak berkebutuhan khusus.  
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d. Layanan Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus   

Layanan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus yaitu dapat berupa 

penggunaan kurikulum, rencana pelaksaaan pembelajaran (RPP), serta bahan ajar. 

Setelah guru memperoleh data maupun informasi, guru dapat menyusun 

perencanaan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Perencanaan 

pembelajaran harus berdasarkan kebutuhan anak dan dapat memenuhi kebutuhan 

khususnya, Kustawan & Hermawan (2013:105). Berdasarkan hal tersebut, 

kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum fleksibel yang mudah disesuaikan 

dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.    

Menurut Ilahi (2013:171) kurikulum pada sekolah inklusi dapat 

menggunakan kurikulum nasional yang dimodifikasi berdasarkan tahapan 

perkembangan anak berkebutuhan khusus, karakteristik, serta kecerdasannya.  

Model pengembangan kurikulum berdasarkan karakteristik dan kebutuhan anak, 

adalah sebagai berikut: 

1) Kurikulum terpadu (kurikulum modifikasi), merupakan kurikulum yang 

digunakan untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki kemampuan 

akademik dengan predikat rata-rata atau diatas rata-rata.  

2) Kurikulum vokasional (fungsional), merupakan kurikulum yang digunakan 

untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki kemampuan akademik dengan 

predikat di bawah rata-rata (sedang).  

3) Kurikulum pengembangan bina diri, merupakan kurikulum yang digunakan 

untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki kemampuan akademik dengan 

predikat sangat rendah.    
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Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) juga diperlukan untuk 

pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. RPP yang digunakan dapat 

berupa RPP modifikasi. Terdapat 16 komponen pada RPP modifikasi tematik 

inklusi menurut Astuti dan Walentiningsih, (2011:118-125) yaitu: (1) identitas 

sekolah, (2) tema, (3) mata pelajaran, (4) kelas dan semester, (5) alokasi waktu, (6) 

standar kompetensi/ kompetensi inti, (7) kompetensi dasar, (8) indikator, (9) tujuan 

pembelajaran, (10) karakter siswa yang diharapkan, (11) uraian materi, (12) metode 

pembelajaran, (13) langkah-langkah pembelajaran, (14) sumber, media 

pembelajaran, serta bahan dan alat pembelajaran, (15) penilaian, dan (16) identitas 

guru serta kepala sekolah.         

Seiring dengan adanya RPP modifikasi untuk anak berkebutuhan khusus, 

juga diperlukan adanya pengembangan bahan ajar yang dapat digunakan pada kelas 

inklusi. Menurut Ilahi (2013:171-172) pengembangan bahan ajar harus 

memerhatikan pada pengembangan yang meliputi aspek akademik, keterampilan, 

dan kemampuan anak dalam berperilaku adaptif. Pada pembelajaran yang 

menggunakan program pembelajaran individual, harus memenuhi prinsip 

kemudahan, bertahap, konkret, dan pengulangan. Pada penyajian materi dalam 

proses pembelajaran, dapat menggunakan bermacam-macam sumber belajar dan 

guru harus memiliki kesiapan untuk membantu, serta menggunakan waktu belajar 

yang fleksibel atau sesuai dengan kebutuhan anak.     

e. Pengelolaan Pembelajaran pada Kelas Inklusi  

Guru pada kelas inklusi harus mengetahui keberagaman yang dimiliki oleh 

anak, terutama untuk anak berkebutuhan khusus. Pengelolaan pembelajaran pada 

kelas inklusi dapat menggunakan beberapa metode pembelajaran, media 
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pembelajaran, maupun menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan serta 

menarik bagi anak, Kustawan & Hermawan (2013:113). Hal tersebut dilakukan 

agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Berikut pengelolaan 

pembelajaran yang dapat dilakukan pada kelas inklusi:  

1) Penataan ruang kelas yang ramah anak  

Menurut Kustawan & Hermawan (2013:114) kelas yang merupakan 

lingkungan belajar anak, tidak hanya terbatas pada ruang kelas. Anak dapat 

melakukan pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Kelas dapat dirancang 

dengan menarik, agar menumbuhkan semangat dan motivasi anak untuk belajar. 

Anak dapat belajar dengan aktif,  bekerjasama, dan berdiskusi  dengan teman yang 

lain. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menggairahkan perlu 

memerhatikan penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas sebaiknya 

memungkinkan anak duduk berkelompok serta memudahkan guru berkeliling 

untuk melakukan pendampingan pada proses pembelajaran. Dalam penataan posisi 

tempat duduk anak, guru dapat menggunakan komposisi anak didik dalam 

kelompoknya, yaitu mengelompokkan anak didik laki-laki dan perempuan serta 

anak didik pandai dan kurang pandai dalam satu kelompok.    

Penataan meja dan kursi hendaknya diatur dengan baik dan mudah 

dipindahkan untuk persiapan kerja kelompok. Papan tulis dapat disediakan lebih 

dari satu yaitu ada papan pajang untuk pemajangan hasil karya anak. Kondisi kelas 

harus memiliki pencahayaan yang baik dan adanya ventilasi udara.  

2) Penggunaan metode dan strategi dalam pembelajaran.  

Pada proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus di kelas inklusi, guru 

dapat menggunakan  metode dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan 
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karakteristik dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai dengan baik.     

3) Pengadaan dan pemanfaatan media pembelajaran    

Kustawan & Hermawan (2013:117-118) juga menjelaskan bahwa media 

pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran, 

sehingga keberadaan media pembelajaran menjadi penunjang pelaksanaan 

pembelajaran, termasuk untuk anak berkebutuhan khusus. Media pembelajaran 

yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus harus disesuaikan dengan 

hambatan dan kebutuhan anak tersebut.  

Penggunaan media pembelajaran berupa alat peraga dapat menjadi masalah 

utama dalam pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus, karena tidak 

semua anak berkebutuhan khusus dapat memanfaatkan media pembelajaran 

tersebut. Pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus membutuhkan media 

pembelajaran yang tepat untuk memudahkan anak dalam memahami materi 

pembelajaran maupun informasi yang disampaikan oleh guru, sehingga keberadaan 

media pembelajaran adaptif atau media pembelajaran yang disesuaikan dengan 

kebutuhan anak sangat diperlukan.  

Media pembelajaran adaptif merupakan media pembelajaran yang 

dirancang untuk anak berkebutuhan khusus dengan berdasarkan pada karakteristik 

dan kebutuhan anak, tujuan, dan materi pembelajaran. Pengadaan media 

pembelajaran adaptif yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan anak 

berkebutuhan khusus, dapat menunjang efektivitas dan efisiensi proses 

pembelajaran serta hasil pembelajaran. Media pembelajaran adaptif contohnya 
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yaitu: media tiruan peta timbul untuk pembelajaran IPS anak tunanetra dan media 

gambar, poster, maupun video yang digunakan untuk pembelajaran anak tunarungu, 

tunagrahita, tundaksa, maupun autis. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa keberadaan media pembelajaran sangat menunjang pelaksanaan 

pembelajaran anak berkebutuhan khusus.     

f. Penilaian Anak Berkebutuhan Khusus      

Menurut Kustawan & Hermawan (2013:122-123), penilaian merupakan  

proses yang dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi mengenai prestasi 

atau hasil belajar anak setelah mengikuti proses pembelajaran. Hasil penilaian 

merupakan bahan evaluasi terhadap ketuntasan belajar anak yang dibandingkan 

dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditentukan dalam setiap 

indikator, standar kompetensi atau kompetensi inti, kompetensi dasar, serta mata 

pelajaran.  Hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui efisiensi dan 

efektivitas pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan, selain itu juga sebagai 

feed back terhadap perencanaan pembelajaran yang telah disusun dan proses atau 

kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan.  

Hasil penilaian pembelajaran dapat digunakan oleh guru untuk mengetahui 

dan menilai kompetensi yang dimiliki anak, sebagai bahan untuk menyusun laporan 

hasil belajar, serta untuk memperbaiki pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Data 

hasil belajar tersebut juga dapat digunakan oleh guru maupun sekolah untuk 

melakukan penilaian terhadap pencapaian kompetensi lulusan, penentuan kenaikan 

kelas, serta kelulusan anak. Menurut Garnida (2015:126) penilaian untuk anak 

berkebutuhan khusus pada seting kelas inklusi berdasarkan pada penggunaan model 
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pengembangan kurikulum. Terdapat tiga proses penilaian yang mungkin dilakukan 

untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu:  

1) Mengikuti kurikulum umum yang digunakan untuk pembelajaran anak didik 

pada umumnya, sehingga sistem penilaiannya disesuaikan dengan penilaian 

yang berlaku di sekolah tersebut.  

2) Mengikuti kurikulum modifikasi, sehingga sistem penilaiannya disesuaikan 

dengan sistem penilaian yang dimodifikasi sesuai kurikulum yang digunakan. 

3) Mengikuti kurikulum pembelajaran individualisasi, sehingga penilaiannya 

secara individual dan disesuaikan dengan kemampuan dasar awal yang dimiliki 

anak.   

Seiring dengan hal diatas, Kustawan & Hermawan (2013:120-131) juga 

menjelaskan tiga hal yang dapat dilakukan untuk penilaian hasil pembelajaran 

maupun hasil kinerja anak berkebutuhan khusus, yaitu:    

1) Penentuan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) anak berkebutuhan khusus 

Kriteria kentuntasan minimal (KKM) antara anak berkebutuhan khusus 

dengan anak normal yaitu berbeda. Hal tersebut karena disesuaikan dengan 

karakteristik dan kebutuhan individu setiap anak. Oleh karena itu, KKM untuk 

masing-masing anak berkebutuhan khusus berdasarkan pada hasil asesmen dan 

baseline (standar awal) yang telah dilakukan oleh guru bersama timnya. Ketika 

guru telah menentukan KKM 65, maka setiap anak berkebutuhan khusus memiliki 

deskripsi kemampuan dan keluasan materi yang berbeda-beda dan hasilnya dapat 

disesuaikan dengan baseline (standar awal). 
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2) Teknik penilaian yang dapat digunakan oleh guru pada kelas inklusi yaitu: 

a) Tes tertulis 

Tes tertulis merupakan teknik penilaian dengan jawaban secara tertulis dalam 

bentuk tes objektif maupun tes subjektif. Instrumen yang dapat digunakan 

untuk tes tulis yaitu pilihan ganda, essay, uraian, maupun tes menjodohkan.  

b) Observasi 

Observasi merupakan teknik penilaian dengan cara melakukan pengamatan 

secara langsung kepada anak didik dan mencatat hasil observasinya. 

Pelaksanaan pengamatan atau observasi sesuai dengan instrumen yang telah 

dibuat, yaitu berdasarkan objek, waktu, maupun keadaan yang akan diamati. 

Metode pencatatan mengenai lamanya observasi yang dilakukan berdasarkan 

pada tujuan observasi.   

c) Tes kinerja 

Tes kinerja merupakan tes yang digunakan untuk mengetahui keterampilan 

atau kemahiran anak berkebutuhan khusus baik dalam hal akademik maupun 

melakukan kinerja pada kegiatan sehari-hari. Tes kinerja yang diukur misalnya, 

anak tunanetra dapat membaca maupun menulis huruf Braille dan anak 

tunarungu dapat menggunakan komputer, menjahit, maupun melakukan hal 

lainnya.  

d) Penugasan  

Penugasan merupakan teknik penilaian dengan memberikan tugas kepada 

siswa, baik dalam bentuk tugas individu maupun tugas kelompok. Penugasan 

dapat dikerjakan di dalam maupun di luar kelas, penugasan yang dikerjakan di 

luar kelas misalnya tugas rumah (PR).  
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e) Tes lisan 

Tes lisan merupakan tes yang dilakukan dengan cara anak didik bertatap muka 

dan berkomunikasi langsung dengan guru. Pertanyaan yang diberikan dapat 

secara spontan atau berdasarkan daftar pertanyaan yang telah tersedia, dan 

jawaban langsung dijawab spontan oleh anak didik. Instrumen yang digunakan 

untuk tes lisan yaitu daftar pertanyaan.     

f) Penilaian portofolio 

Portofolio merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan 

hasil karya anak. Pada portofolio, terdapat kumpulan karya anak yang 

diorganisasikan dan dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan, 

prestasi, minat, maupun kreativitas anak didik, khususnya anak berkebutuhan 

khusus.  

g) Jurnal 

Jurnal yaitu catatan guru pada pelaksanaan proses pembelajaran yang berkaitan 

dengan informasi kelebihan dan kelemahan anak berkebutuhan khusus 

mengenai aspek afektif, kognitif, maupun psikomotorik.  

h) Inventori  

Inventori yaitu skala psikologis yang digunakan untuk mengetahui sikap, 

emosi, minat, motivasi, dan hubungan antar pribadi anak berkebutuhan khusus. 

Inventori dapat dilakukan dengan wawancara, pemberian angket, maupun 

keduanya.  

i) Penilaian diri 

Penilaian diri yaitu teknik penilaian yang dilakukan dengan cara anak 

mengungkapkan kelebihan dan kelemahan yang dimiliki dalam berbagai aspek.  
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j) Penilaian antar teman  

Penilaian antar teman yaitu penilaian yang dilakukan dengan cara anak didik 

mengungkapkan kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh temannya dalam 

hal tertentu.  

3) Penyesuaian yang dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap anak 

berkebutuhan khusus yaitu: 

a) Penyesuaian waktu 

Penyesuaian waktu yaitu penambahan waktu untuk anak berkebutuhan 

khusus ketika mengerjakan ujian atau tes sebagai penilaian hasil pembelajaran. Hal 

tersebut dilakukan karena anak berkebutuhan khusus memiliki kemampuan yang 

berbeda dengan anak normal ketika mengerjakan soal evaluasi.   

b) Penyesuaian cara 

Penyesuaian cara merupakan modifikasi yang dilakukan oleh guru dalam 

menyelenggarakan tes atau ulangan sebagai penilaian hasil belajar anak 

berkebutuhan khusus. Modifikasi cara yang dapat dilakukan oleh guru misalnya 

yaitu, dengan memberikan ujian lisan kepada anak tunadaksa. Hal tersebut 

dikarenakan anak tunadaksa kesulitan dalam melakukan motorik tangan, sehingga 

sulit untuk menulis jawaban pada lembar ujian, serta masih ada modifikasi cara lain 

yang dapat dilakukan oleh guru dengan memerhatikan hambatan yang dialami oleh 

anak berkebutuhan khusus.  

c) Penyesuaian materi   

Penyesuaian materi merupakan penyesuaian yang dilakukan oleh guru 

dalam membuat soal tes atau ulangan untuk tingkat kesulitan materi dan 

penggunaan bahasa pada butir soal. Penyesuaian materi tersebut misalnya, soal tes 
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atau ulangan untuk anak autis low function berbeda dari soal tes atau ulangan anak 

normal, karena anak autis tersebut sulit dalam mengikuti pembelajaran yang tingkat 

kesulitannya sama seperti anak normal. Penyesuaian materi juga digunakan pada 

anak berkebutuhan khusus yang lain, dengan berdasarkan pada hambatan maupun 

kebutuhannya.     

Berdasarkan hal diatas, dapat disimpulkan bahwa penilaian anak 

berkebutuhan khusus memerlukan kriteria dan beberapa penyesuaian yang 

disesuaikan dengan masing-masing individu anak. Penilaian pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus juga dapat menggunakan beberapa teknik penilaian.  
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B. Kajian Penelitian Yang Relevan    

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Relevan 

No. Judul 

Penelitian & 

Peneliti 

Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian 

1. Penelitian yang 
relevan: 
“Analisis Proses 
Pembelajaran 
ABK di SD 
Muhammadi-
yah 4 Batu 
Oleh: Lutfia 
Vilian Utama, 
2014 

a. Menganalisis 
pelaksanaan 
pembelajaran 
ABK di sekolah 
inklusi. 

b. Penelitian ini 
menggunakan 
pendekatan 
kualitatif.   

a. Penelitian 
dilaksanakan di 
SD Muhammadi-
yah 4 Batu 

b. Fokus 
penelitiannya 
yaitu proses 
pembelajaran 
ABK, kendala, 
pada proses 
pembelajaran, 
dan upaya dalam 
mengatasi 
kendala proses 
pembelajaran.  

c. Subjek penelitian 
ABK di kelas 
bawah yaitu di 
kelas 2, kelas 3, 
dan kelas khusus.  

a. Proses pembelajaran ABK di SD 
Muhammadiyah 4 Batu meliputi 
tiga tahap yaitu perencanaan 
pembelajaran, pelaksanaan 
pembelajaran, dan penilaian 
pembelajaran. Perencanaan 
pembelajaran ABK meliputi 
perancangan RPP dan PPI. 
Pelaksanaan pembelajaran antara 
siswa reguler dengan ABK 
hampir sama, yang membedakan 
adalah pendampingan secara 
individual yang dilakukan guru. 
Pada penilaian pembelajaran, 
guru sudah menggunakan 
berbagai teknik penilaian, hanya 
saja penilaian yang dilakukan 
untuk ABK di kelas reguler 
disamakan dengan siswa reguler, 
sedangkan untuk ABK di kelas 
khusus penilaiannya disesuaikan 
dengan kemampuan siswa.  

b. Kendala yang dihadapi dalam 
proses pembelajaran ABK 
terdapat tiga tahap proses 
pembelajaram yaitu pada 
perencanaan, pelaksanaan dan 
penilaian. Kendala pada 
perencanaan pembelajaran yaitu 
pada pembuatan PPI, selain itu 
kendala yang lain adalah adanya 
GPK yang mengundurkan diri. 
Kendala pada pelaksanaan 
pembelajaran diantaranya 
pengkondisian, kemandirian, 
penyampaian materi dan motivasi 
untuk ABK. Sedangkan kendala 
pada penilaian yaitu penilaian 
untuk ABK yang disamakan 
dengan reguler.  

c. Upaya yang dilakukan untuk 
mengatasi kendala-kendala 
tersebut yaitu pada perencanaan 
diadakan pelatihan mengenai 
ABK dan PPI serta rencana 
perekrutan untuk GPK. Upaya 
yang dilakukan pada pelaksanaan 
pembelajaran yaitu guru 
bekerjasama dengan orang tua 
siswa, guru berupaya memahami 
karakteristik dan membedakan 
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No. Judul 

Penelitian & 

Peneliti 

Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian 

perlakuan terhadap masing-
masing ABK sesuai karakter 
ABK, serta guru memberikan 
tambahan waktu kepada ABK. 
Sedangkan upaya yang dilakukan 
untuk mengatasi kendala pada 
penilaian yaitu guru 
mendampingi ABK secara 
individual dalam menyelesaikan 
tugasnya jika dibutuhkan.    

2. Penelitian yang 
relevan: 
“Analisis 
Pembelajaran 
Anak 
Berkebutuhan 
Khusus di SDN 
Punten 01 Kota 
Batu” 
Oleh: Anita 
Yuliana, 2018 

a. Menganalisis 
pelaksanaan 
pembelajaran 
ABK di sekolah 
inklusi. 

b. Penelitian ini 
menggunakan 
pendekatan 
kualitatif.  

a. Penelitian dilaksa 
nakan di Sekolah 
Inklusi SDN 
Punten 01 Kota 
Batu 

b. Fokus 
penelitiannya 
yaitu 
pelaksanaan 
pembelajaran 
anak 
berkebutuhan 
khusus serta 
penghambat dan 
pendukung 
dalam 
pelaksanaan 
pembelajaran-
nya 

c. Subjek penelitian 
anak 
berkebutuhan 
khusus yang 
terdapat pada 
kelas khusus  

a. Materi pembelajaran berbeda 
untuk setiap anak berkebutuhan 
khusus, yaitu sesuai dengan 
kekhususan yang dimiliki. Guru 
menggunakan metode yang 
bervariasi dalam kegiatan 
pembelajaran. Pengelolaan kelas 
juga dilakukan oleh guru 
pembimbing khusus, yaitu 
dengan mengelompokkan peserta 
didik sesuai dengan kekhususan 
yang dimiliki.  

b. Faktor penghambatnya yaitu 
dalam tahap perencanaan 
pembelajaran adalah mengenai 
pembuatan PPI.  
Faktor penghambat dalam 
pelaksanaan pembelajaran adalah 
mengkondisi-kan anak 
berkebutuhan khusus. Sedangkan 
faktor pendukungnya yaitu GPK 
selalu diikutsertakan dalam 
kegiatan workshop, orang tua 
tetap mendampingi anak-anak 
mereka di luar kelas, dan GPK 
memberikan pekerjaan rumah 
untuk menilai hasil usaha ABK  
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C. Kerangka Pikir    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang 
Pendidikan Inklusi pada Pasal 1  

 

Kondisi Ideal: Pada kelas inklusi terdapat guru umum dan guru pembimbing 
khusus dalam proses pembelajaran. Guru merencanakan pembelajaran, 
melaksanakan pembelajaran, dan melakukan evaluasi pembelajaran kepada anak 
berkebutuhan khusus. 

Kondisi Lapangan: Pada kelas reguler terdapat anak berkebutuhan khusus 
dengan beragam jenis kelainan. Ketika proses pembelajaran hanya terdapat satu 
orang guru, sehingga guru tersebut berperan sebagai guru umum dan guru 
pembimbing khusus.  

Kesiapan guru: 

Kurangnya tenaga 
pendidik, sehingga guru 
memiliki peran ganda, 
yaitu pada kelas IIB 
guru berperan sebagai 
guru umum dan GPK 

Sarana prasarana: 

Sarana prasarana 
yang ada di 

sekolah cukup 
menunjang 
pelaksanaan 

pembelajaran ABK 

Media pembelajaran: 

Perlunya 
pengembangan media 
pembelajaran untuk 

menunjang 
pelaksanaan 

pembelajaan ABK 

Fokus Penelitian: Pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada 
kelas reguler di sekolah inklusi, yang meliputi: 

Identifikasi anak berkebutuhan khusus, asesmen, Program Pembelajaran 
Individual, layanan pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, penilaian hasil 

pembelajaran ABK, dan kendala pelaksanaan pembelajaran ABK  
 

Metode Penelitian: 

Teknik pengumpulan data : Observasi, wawancara, dan dokumentasi 
Teknik analisis data : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

                               penarikan kesimpulan  

Hasil yang diharapkan: untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan 
pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada kelas IIB di sekolah inklusi SDN 
Junrejo 1 Kota Batu yang meliputi identifikasi, asesmen, layanan pembelajaran,  

program pembelajaran individual, pengelolaan pembelajaran, penilaian hasil 
pembelajaran, dan kendala  pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus 
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