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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Pembelajaran Inklusif 

1. Pembelajaran Inklusif 

Pembelajaran dalam seting pendidikan inklusif mempertimbangkan 

prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar siswa 

sehingga pembelajaran menjadi optimal. Pembelajaran yang optimal akan tercipta 

pada sekolah yang ramah. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran di sekolah 

inklusif di dukung oleh beberapa komponen diantaranya adalah kurikulum, 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. 

Berikut akan dipaparkan beberapa komponen pembelajaran yaitu sebagai berikut: 

a. Perencanaan Pembelajaran 

Dalam rangka mengelola pembelajaran sangatlah penting bagi guru 

untuk melaksanakan perencanaan pembelajaran sebelum memulai kegiatan 

pembelajaran. Perencanaan adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat 

kegiatan dapat berjalan baik disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif 

guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan (Hamzah, 2009:2).  

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan 

pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, penyiapan 

media, sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario 

pembelajaran. Untuk mendapatkan kualitas hasilpembelajaran maka perlu 
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dilakukan pemantauan kemajuan hasil belajar yang sudah dilaksanakan. Untuk 

kepentingan perencanaan pembelajaran selanjutnya ditindaklanjuti dengan 

kegiatan asesmen (Dedy, 2013:51). 

1) ASESMEN 

Pelaksanaan asesmen bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah atau 

kelas yang ramah sangat penting karena peserta didik berkebutuhan khusus 

memiliki kemampuan dan kesulitan yang beragam. Menurut Modul Pelatihan 

Pendidikan  Inklusif (Kemendiknas, 2010), asesmen adalah suatu proses 

pengumpulan informasi komprehensif mengenai individu yang akan digunakan 

untuk membuat pertimbangan dan keputusan terkait tindakan berhubungan 

dengan individu tersebut. 

Asesmen merupakan proses pengumpulan informasi sebelum disusun 

program pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Kegiatan asesmen inipun 

semestinya dilakukan dengan memfokuskan perhatiannya pada proses 

pembelajaran peserta didik yang terjadi di rumah, sekolah dan lingkungan belajar 

lain yang mempengaruhi proses pembelajaran siswa. Sehingga kegiatan asesmen 

ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi kelainan peserta 

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

Terkait pelayanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus , terdapat 

tiga jenis asesmen yang harus dilaksanakan. Pertama, asesmen medis pada 

dasarnya ditujukan untuk mempertimbangkan dan memutuskan tindakan medis 

atau terapi bagi anak. Kedua, asesmen psikologis ditujukan untuk menganalisis 

perilaku anak dan mempertimbangkan intervensi yang sesuai bagi anak. Ketiga, 

asesmen akademik merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan 
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data atau informasi yang berkenaan dengan kodisi actual kemampuan akademik 

anak. Asesmen akademik dapat dilakukan oleh sekolah dan guru secara reguler. 

Hasil asesmen ini dapat dijadikan penyesuaian strategi pembelajaran dan/atau PPI. 

Dengan demikian, anak akan mendapatkan layanan pendidikan yang juga sesuai 

dengan pengembangan kemampuan dan kebutuhannya. 

2) SILABUS 

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk 

setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat identitas mata 

pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema (khusus SD, 

MI, SDLB/Paket A), materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, 

sumber belajar (Permendikbud No. 65 th 2013). Silabus digunakan sebagai acuan 

dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. sekolah dilaksanakan 

dalam jangka waktuyang sudah ditentukan. 

Dalam pembelajaran seting inklusif adanya sistem modifikasi yaitu 

terdapat pada indikator yang akan dicapai dan kegiatan pembelajaran. Silabus 

digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang di sesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik anak 

berkebutuhan khusus dalam mengikuti pembelajaran di kelas inklusif. 

3) PROGRAM PEMBELAJARAN INDIVIDUAL (PPI) 

Program pembelajaran individual (PPI) yang efektif dikembangkan 

melalui pendekatan terpadu terkait hasil asesmen yang bersifat medis, psikologis, 

dan akademik, serta disempurnakan dengan keterlibatan guru, dukungan guru 

pendamping khusus, orang tua anak berkebutuhan khusus, dan pihak-pihak terkait 

lainnya. Penyusunan program pembelajaran individual  (PPI) ini dibuat oleh guru 
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pendamping khusus. PPI merupakan program yang dinamis, dapat berkembang 

dilapangan dan sensitive terhadap berbagai perubahan dan kemajuan siswa. 

Tujuan PPI adalah untuk membantu siswa yang bermasalah dalam belajar karena 

adanya berbagai keterbatasan, sehingga membutuhkan layanan pembelajaran yang 

berbeda dengan anak-anak pada umumnya (Kustiatun dan Endang, 2011:6-5). 

Pada proses penyusunan program pembelajaran individual (PPI) 

penyusunan perencanaan pembelajaran berorientasi pada individu siswa. Oleh 

karena itu, proses penyusunan program pembelajaran individual (PPI) harus 

dimulai dengan asesmen kemampuan dan kelemahan individu siswa secara 

menyeluruh dengan menggunakan alat ukur yang terpercaya. Proses penyusunan 

ini akan melibatkan berbagai tenaga professional, seperti guru dan GPK, jika 

memungkinkan ditambah dengan psikolog, psikiater, tenaga medis, pekerja sosial 

dan lainnya (Kustiatun & Endang, 2011:6-4).  

Dari penjelasan di atas, bahwa dalam penyusunan program pembelajaran 

individual (PPI) disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan anak 

berkebutuhan khusus. Tujuan dari PPI ini adalah untuk membantu siswa yang 

memiliki kelemahan untuk mendapatkan pelayanan bidang pendidikan yang 

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Salah satu prinsip penting dalam pendidikan adalah guru tidak hanya 

semata-mata memberikan atau mentransfer pengetahuan kepada peseta didik. 

Peserta didik harus membangun pengetahuannya di dalam benaknya sendiri. 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup (Permendikbud No. 65 th 2013). 
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1) KEGIATAN PENDAHULUAN 

Langkah yang harus dilakukan oleh guru atau pengajar sebelum memulai 

proses pembelajaran adalah melakukan kegiatan pendahuluan. Langkah-langkah 

tersebut adalah sebagai berikut: (a) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan 

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; (b) Memberi motivasi belajar siswa 

secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materiajar dalam kehidupan sehari-

hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan 

internasional; (c) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; (d) Menjelaskan 

tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan (e) 

Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus 

(Permendikbud No. 65 th 2013). 

2) KEGIATAN INTI 

Guru yang professional akan mengimplementasikan pembelajaran 

dengan cara menyiapkan semuanya secara optimal dalam kegiatan inti. Kegiatan 

inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran (Permendikbud No. 65 th 2013). 

a) Media atau Alat Peraga Pembelajaran 

Media pembelajaran sebagai alat bantu dalam kegiatan pembelajaran 

merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri keberadaannya. Karenna 

guru yang menghendaki untuk memudahkan tugasnya dalam menyampaikan 

pesan-pesan atau materi pembelajaran kepada anak didiknya. Dengan adanya anak 
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berkebutuhan khusus guru seyogyanya menyesuaikan media pembelajaran yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus memerlukan media yang 

tepat untuk alat bantu dalam menyampaiakn informasi dari guru kepada anak 

berkebutuhan khusus, karena itu dibutuhkan media pembelajaran yang adaptif 

atau menyesuaikan. Media adaptif adalah media yang disesuaikan dengan 

hambatan yang dialami anak berkebutuhan khusus. Media adaptif bagi anak 

berkebutuhan khusus hakekatnya adalah media yang dirancang , dibuat, dipilih, 

dan digunakan dalam pembelajaran sehingga dapat bermanfaat. Pemilihan media 

pembelajaran disesuaikan dengan tujuan, kebutuhan, materi, kemampuan, 

karakteristik anak yang akan menunjang efisien dan efektifitas proses  dan hasil 

pembelajaran (Dedy & Budi, 2013:117). 

b) Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata 

dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, diantaranya 

ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, eksperimen, pengalaman lapangan, 

bainstorming, debat, symposium, dan sebagainya (Dedy, 2013:12). 

c) Pengelolaan Kelas 

Beberapa perubahan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan 

inklusif sama sekali tidak membutuhkan biaya dalam pelaksanaannya, seperti 

perubahan pada setting kelas. Kelas disini tidak hanya mengacu pada ‘ruang 

kelas’ tetapi juga tempat belajar anak di luar kelas, misalnya halaman sekolah.   
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Pembelajaran juga dapat berlangsung tanpa meja dan kursi, misalnya 

ketika guru ingin menerapkan metode cerita atau permainan dalam kegiatan 

pembelajaran. Anak-anak dapat leluasa duduk di lantai dengan alas karpet/tikar. 

Pembelajaran di luar kelas sesekali juga perlu dilakukan untuk penyegaran bagi 

siswa. Perubahan kelas menjadikan pembelajaran tidak monoton atau 

membosankan baik guru maupun peserta didik (Budiyanto, 2014:31). 

Agar tercipta suasana kelas yang menyenangkan dan ramah maka guru 

harus kreatif dalam pengelolaan kelas. Kegiatan pengelolaan kelas antara lain 

guru mengatur tempat duduk siswa sesuai dengan karakteristik siswa. Selain 

pengelolaan kelas agar tercipta pembelajaran yang ramah guru dalam mengajar 

harus menggunakan volume dan intonasi yang baik yang dapat didengar oleh 

peserta didik. Interaksi dalam kegiatan pembelajaran yang ramah  

menggambarkan hubungan yang aktif antara peserta didik dengan guru atau guru 

dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik. Interaksi yang 

dilakukan bertujuan untuk mengubah perilaku dan perbuatan seorang peserta didik 

(Dedy, 2013:57). 

Untuk mengimplemmentasikan pembelajaran yang diharapkan guru yang 

professional dan ramah akan menyiapkan semuanya secara optimal termasuk 

dalam kegiatan pengelolaan kelas. Kegiatan pengelolaan kelas antara lain guru 

mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata 

pelajaran, serta aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Guru menyesuaikan 

materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik (Dedy, 

2013:41). 
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3) KEGIATAN PENUTUP 

Dalam kegiatan penutup, guru bersama siswa baik secara individual 

maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran 

yang sudah dilaksanakan meliputi: (a) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran 

dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan 

manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah 

berlangsung; (b) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran; (c) melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian 

tugas, baik tugas individual maupun kelompok; (d) menginformasikan rencana 

kegiatan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya ( Permendikbud No. 65 th 

2013). 

Dari penjelasan di atas, maka dalam kegiatan pembelajaran guru harus 

mempersiapkan semuanya dengan matang dan sedemikian rupa mulai dari 

persiapan, pelaksanaan (kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup), dan evaluasi demi melancarkan proses pembelajaran yang diharapkan. 

 

c. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dari mengumpulkan, 

menganalisis hingga menafsirkan data atau informasi yang diperoleh 

dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi adalah suatu tindakan 

pengujian terhadap manfaat, kualitas, kebermaknaan, jumlah, kadar atau tingkat, 

tekanan atau kondisi dari beberapa perbandingan situasi yang kualitasnya telah 

diketahui dengan baik (Dedy, 2013:84). 
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Menurut Dedy (2013:86) ada beberapa teknik penilaian yang dapat 

dipergunakan oleh guru di SD/MI penyelenggara inklusif, yaitu: (1) Tes tertulis; 

(2) Observasi; (3) Tes kinerja; (4) Penugasan; (5) Tes lisan; (6) Penilaian 

portifolio; (7) Jurnal; (8) Inventori; (9) Penilaian diri; (10) Penilaian antar teman. 

Penilaian untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah inklusif diperlukan 

adanya penyesuaian-penyesuaian yang sesuai dengan hambatan belajar yang 

dialami oleh anak. Penyesuaian-penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian waktu, 

cara, dan materi.  

Peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan yang 

mengikuti pendidikan di SD/MI memiliki hambatan belajar yang bervariasi. Oleh 

karena itu dalam melakukan penilaian hasil belajar kepada mereka diperlukan 

penyesuaian-penyesuaian yang sesuai dengan jenis hambatan belajar yang dialami 

(Dedy, 2013:88). Penentuan strategi penilaian hasil belajar anak berkebutuhan 

khusus mengacu pada kurikulum yang diikuti oleh anak. Adapun, ndikator 

penilaian bagi anak yang mengikuti pengembangan kurikulum dengan modifikasi 

dan memiliki PPI, mengacu pada elemen-elemen modifikasi yang dibuat, 

misalnya modifikasi pada isi, target pembelajaran, dan target individual lainnya, 

seperti yang diuraikan pada tabel 2.1 
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Tabel 2.1 Sistem Penilaian bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi 

Kurikulum Sistem Penilaian Instrument Penilaian Analisis Sistem Laporan Sistem Kenaikan Kelas*) 

Kurikulum 

umum/reguler 

Mengikuti sistem 

penilaian yang berlaku 

di sekolah reguler 

tersebut. 

Menggunakan 

instrument penilaian 

yang ditetapkan Dinas 

Pendidikan setempat. 

Menggunakan norma 

analisis reguler yang 

berlaku di sekolah 

tersebut. 

Menggunakan sistem 

dan format laporan 

yang berlaku di sekolah 

tersebut. 

Model kenaikan kelas 

berdasarkan tingkat 

kecerdasan mental 

(mental age). 

Kurikulum 

umum/reguler 

dengan 

adaptasi 

Mengikuti sistem 

penilaian yang berlaku 

di sekolah reguler 

tersebut dengan 

adaptasi pada 

pelaksanaan. 

Menggunakan 

instrument 

penilaiandari Dinas 

Pendidikan setempat 

yang dengan adaptasi 

pada pelaksanaan. 

Mengacu pada norma 

reguler dan norma 

individual. 

Menggunakan format 

reguler yang berlaku, 

dilengkapi dengan 

deskripsi naratif 

singkat. 

Model kenaikan kelas 

berdasarkan tingkat 

kecerdasan metal 

(Mental age) 

Kurikulm 

modifikasi 

Modifikasi sebagian 

1. Mengikuti sistem 

penilaian reguler 

dengan modifikasi 

isi dan 

pelaksanaan. 

 

Modifikasi penuh 

2. Sistem penilaian 

individual yang 

didasarkan pada 

standar baseline 

daya serap. 

1. Menggunakan 

instrument penilaian 

dari Dinas 

Pndidikan setempat 

dengan modifikasi 

pada isi dan 

pelaksanaan. 

 

 

2. Instrument khusus 

yang dibuat oleh 

sekolah 

1. Mengacu pada 

norma reguler dan 

norma individual. 

 

 

 

2. Mengacu pada 

nanlisis individual. 

Menggunakan format 

reguler yang berlaku, 

dilengkapi dengan 

deskripsi naratif 

singkat. 

 

Menggunakan format 

reguler yang berlaku, 

dilengkapi dengan 

deskripsi naratif 

singkat. 

Model kenaikan kelas 

berdasarkan usia 

kalender peseta didik 

(chronological age). 

 

 

Model kenaikan kelas 

berdasarkan usia 

kalender peserta didik 

(chronological age). 

*) Sistem kenaikan  kelas mengacu pada target pencapaian individu yang tertuang dalam dokumen kurikulum. 

(Budiyanto, 2013:54) 
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Dari penjelasan di atas, bahwa pembelajaran dalam pendidikan seting 

inklusif sama halnya dengan pembelajaran pada umumnya. Hanya saja, ada 

beberapa hal yang berbeda dalam setingnya seperti dalam pembelajarannya variasi 

tempat duduk perlu dilakukan untuk ABK, guru dituntut untuk memahami semua 

karakteristik anak didiknya agar dalam pembelajaran tercipta kenyamanan untuk 

semua siswa. 

d. Kendala Guru Pendamping Pada Pembelajaran ABK 

Kendala belajar mengajar adalah sesuatu yang menjadi sebab timbulnya 

masalah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah, baik yang 

berlangsung dalam tatap muka maupun melalui media cetak. Sedangkan menurut 

Rosihuddin (2012) Problematika pembelajaran adalah kendala atau persoalan 

dalam proses belajar mengajar yang harus dipecahkan agar tercapai tujuan yang 

maksimal. Problem yang dihadapi guru pendamping pada saat pelaksanaan 

pembelajaran adalah menyesuaikan dengan apa yang telah di rencanakan pada 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)  missal metode yang digunakan harus 

bervariasi dan pengelolaan kegiatan juga harus bervariasi (Nurlizah, 2012:56). 

Menurut Saekan (2008) sedikitnya ada tiga macam bentuk problem 

pembelajaran: 

1. Problem yang bersifat metodologis, yaitu problem yang terkait dengan 

upaya atau proses pembelajaran yang menyangkut masalah kualitas 

penyampaian materi, kualitas interaksi antara guru dengan siswa, kualitas 

pemberdayaan sarana dan elemen dalam pembelajaran. 
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2. Problem yang bersifat kultural, yaitu problem yang berkaitan dengan 

karakter atau watak seorang guru dalam menyikapi atau mempersepsi 

terhadap proses pembelajaran. 

3. Problem yang bersifat sosial, yaitu problem yang terkait dengan hubungan 

dan komunikasi antara guru dengan elemen lain yang di luar guru, seperti 

adanya kekurangharmonisan hubungan antara guru dan siswa. 

Guru pendamping merupakan salah satu tokoh penting dalam 

pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar. Seorang guru pendamping 

diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada siswa berkebutuhan khusus. 

Berkaitan dengan guru pendamping dalam pembelajaran anak berkebutuhan 

khusus di sekolah inklusif terdapat beberapa aspek permasalahan atau 

problematika yang dihadapi oleh guru pendamping, yaitu sebagai berikut: 

Masalah utama guru pendamping dalam pembelajaran anak berkebutuhan 

khusus adalah dalam penggunaan metode atau model pembelajaran yang harus 

digunakan supaya penyampaian materi pembelajaran bisa tepat dan juga bisa 

dipahami oleh anak berkebutuhan khusus dan sumber belajar bagi anak 

berkebutuhan khusus. Guru menggunakan berbagai cara dalam membangkitkan 

semangat, termasukmenggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk 

menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi peserta didik 

termasuk peserta didik berkebutuhan khusus (Dedy, 2013:79). 

Kurangnya koordinasi antara guru pendamping dengan guru kelas 

sehingga menimbulkan problematika dalam pembuatan program pembelajaran 

individual (PPI) untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Permasalahan lain 

yang dihadapi oleh guru pendamping yaitu dalam proses pembelajarannya. 



22 
 

Pembelajaran dalam pendidikan inklusif harus berhadapan langsung dengan siswa 

berkebutuhan khusus dengan keadaan dan kemampuan yang berbeda maka 

pengajaran yang sesuai dengan menggunakan pendekatan individu. Dalam proses 

pembelajaran pendekatan individu memiliki tiga langkah utama, yaitu asesmen, 

intervensi, dan evaluasi (Mohammad, 2013:65). 

Guru pendamping khusus dituntut sebagai figur yang benar-benar 

dipercaya dan diyakini dalam menumbuhkan sikap kebebasan terhadap anak didik 

untuk mengungkapkan problematikanya. Melalui sikap positif dari guru 

pendamping, anak berkebutuhan khusus akan mendapatkan lebih banyak 

kesempatan dalam bidang pendidikan untuk belajar bersama teman sebayanya, 

dan akan lebih mendapatkan keuntungan pendidikan semaksimal mungkin. 

Peserta didik berkebutuhan khusus akan nyaman belajar di sekolah jika memiliki 

orang tua yang dapat berfikir positif, memiliki guru pendamping yang ramah dan 

profrsional, dan memiliki teman yang baik hati dan suka membantu dan di 

dukungoleh kepemimpinan kepala sekolah yang bijaksana, punya hati dan 

professional (Dedy, 2013:2).  

Dari penjelasan di atas, bahwa problem yang ada bersifat metodologis. 

Permasalahan guru pendamping dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus 

yaitu dalam penggunaan metode atau model pembelajaran yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dan karakteristik anak berkebutuhan khusus, kurangnya 

koordinasi antara guru pendamping dengan guru kelas dalam pembuatan PPI 

dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. 
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e. Upaya Mengatasi Kendala Guru Pendamping Pada Pembelajaran ABK 

Solusi yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan yang 

dihadapi oleh guru pendamping dalam pembelajaran seting inklusif ialah 

menyelenggarakan pelatihan dan studi banding bagi praktisi, pengambilan 

kebijakan termasuk guru di sekolah dasar ke negara-negara yang sukses dalam 

penyelenggaraan pendidikaninklusif (Arifin, 2012). Adanya koordinasi yang baik 

antara sekolah inklusi, Dinas Pendidikan, dan SLB serta efektivitas sistem rujukan 

akan berdampak pada peningkatan efisiensi pendampingan guru pendamping 

khusus secara langsung (Budiyanto, 2013:36). 

Upaya yang paling utama dalam mengatasi problematika pembelajaran 

yang terjadi di sekolah hal ini sejalan dengan peningkatan mutu pendidikan 

sekolah . faktor yang paling besar pengaruhnya bterhadap  mutu pendidikan 

adalah kepala sekolah dan guru baik guru kelas, guru mata pelajaran maupun guru 

pendamping khusus ((Nurlizah, 2011:56). Upaya lain yang dapat dilakukan adalah  

dengan mengirim guru pendamping dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang 

akan di adakan di pusat sumber bakti luhur. Bakti luhur merupakan sekolah luar 

biasa (SLB) yang terbesar se-Asia Tenggara. Pelatihan ini dilakukan dengan cara 

mengirim para guru pendamping khusus dan guru kelas ke Bakti Luhur secara 

periodik. 

Selain pelatihan GPK , pemerintah juga melakukan upaya pembinaan 

untuk guru kelas sebagai upaya sebagai peningkatan mutu pendidikan inklusif. 

Kegiatan pembinaan dilakukan melalui seminar ataupun workshop, dll. Dalam 

mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh guru pembimbing khusus upaya yang 

dapat dilakukan yaitu saling sharing sesame guru pembimbing khusus maupun 
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dengan guru kelas. Dengan hal tersebut maka dapat bertukar pengalaman dan 

pengetahuan yang dimiliki guru pendamping dalam mengatasi kendala yang ada 

pada pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif 

(Wijayanti,2015). 

 

B. Anak Berkebutuhan Khusus 

1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus 

Dalam dunia pendidikan, berkebutuhan khusus merupakan sebutan bagi 

anak yang memiliki kekurangan, yang tidak dialami oleh anak pada umumnya 

(Abdul, 2006:4). Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik 

khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada 

ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Bisa jadi, anak berkebutuhan khusus 

memiliki kemampuan melebihi siswa pada umumnya. Anak dengan kebutuhan 

khusus merupakan anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, 

mental maupun karakteristik perilaku sosialnya. Anak dengan karakteristik 

semacam ini memerlukan penanganan khusus dalam memenuhi kebutuhan 

belajarnya. 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang 

berbeda pada umumnya karenamemiliki hambatan belajar yang diakibatkan oleh 

adanya hambatan perkembangan persepsi, hambatan perkembangan fisisk, 

hambatan perkembangan perilaku dan hambatan perkembanan kecerdasan. Anak-

anak berkebutuhan khusus memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan 

karakteristiknya. Keunikan tersebut menjadikan mereka berbeda dari anak-anak 

normal pada umumnya. Karena karakteristik dan hambatan yang dimilikinya, 
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anak berkebutuhan khusus memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang 

disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. 

2. Kategori Anak Berkebutuhan Khusus 

Kategori anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi dua bagian, yaitu 

berkebutuhan khusus temporer dan berkebutuhan khusus permanen (Memet & 

Widyaiswara:2013). Ketika kebutuhan khusus temporer tidak dapat ditangani 

dengan baik maka akan menjadi berkebutuhan khusus permanen. Berdasarkan 

kemampuan intelektualnya, anak berkebutuhan khusus dikelompokkan menjadi 

dua kategori (Bambang:2011). Kedua kategori tersebut antara lain: (1) anak 

berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual dibawah rata-rata dan 

(2) anak berkelainan yang memilki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. 

Secara garis besar, yang tergolong anak berkebutuhan khusus berdasrkan 

jenis kebutuhannya sebagaimana menurut gagasan Hallahan dan Kauffman, 

Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa dan Hadiyanto, yaitu: (a) Tunanetra 

(anak dengan gangguan penglihatan), (b) Tunarungu (anak dengan gangguan 

pendengaran), (c) Tunadaksa (anak dengan gangguan anggota tubuh atau 

gerakan), (d) Anak yang berbakat atau memiliki kemampuan dan kecerdasan luar 

biasa, (e) Tunagrahita (anak dengan retardasi mental), (f) Anak lamban belajar, 

(g) Anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik atau gangguan konsentrasi, 

(h) tunalaras (anak dengan gangguan emosi dan perilaku), (i) tunawicara (anak 

dengan gangguan dalam berbicara), (j) Autis, dan (k) Anak korban narkoba serta 

HIV/AIDS. 
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C. Pendidikan Inklusif 

1. Pengertian Pendidikan Inklusif 

Istilah Inklusi berasal dari bahasa inggris “inclusion” yang dapat berarti 

sebagai penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, 

lingkungan, interaksi sosial dan konsep diri atau visi misi sekolah (Smith, 

2009:45). Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 

menyatakan bahwa setiap peserta didik yang memilki kelainan fisik, emosional, 

mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak 

mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuannya.  

Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan 

memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan 

atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan 

peserta didik pada umumnya (Kustawan, 2012:8). Hal ini dapat menunjukkan 

bahwa semua anak harus mendapatkan pendidikan yang layak, meskipun anak 

berkelainan atau menyandang cacat juga memiliki hak yang sama untuk 

mengunyam pendidikan dengan fasilitas yang memadai. 

Pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang tidak membeda-bedakan 

latar belakang kehidupan anak karena keterbatasan fisik dan mental yang dimiliki 

oleh anak tersebut (Mohammad, 2013:24). Dengan demikian penyelenggaraan 

pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah untuk melakukan penyesuaian baik 

dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran 

yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. 
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Melalui pendidikan inklusif anak berbakat istimewa/ cerdas istimewa dan 

anak berkelainan, dididik bersama-sama anak-anak lainnya yang normal untuk 

mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Dalam seting penyelenggaraan  

program pendidikan inklusi di sekolah reguler terdapat sejumlah anak 

berkebutuhan khusus yang merupakan sebagian kecil dari jumlah peserta didik 

yang bersekolah. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan 

memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya 

(Depdiknas, 2007:3). Anak berkebutuhan khusus juga didefinisikan sebagai anak 

yang mempunyai sesuatu yang luar biasa yang secara signifikan membedakannya 

dengan anak-anak seusia pada umumnya (Wardani, 2008:3). 

Inklusi merupakan sebuah proses dua arah untuk meningkatkan 

partisipasi para siswa dalam belajar dan mengidentifikasi serta mengurangi 

hambatan untuk belajar. Pendidikan inklusif tidak hanya berarti mengintegrasian 

anak dan remaja yang menyandang kecacatan fisik, sensori, atau intelektual 

kedalam sekolah reguler, atau hanya akses bagi anak yang terkucilkan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi 

anak yang berkelainan, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya 

(Budiyanto, 2010:4). 

Inti dalam pendidikan inklusi yaitu sistem pemberian layanan pendidikan 

dalam keberagaman, dan falsafahnya yaitu menghargai perbedaan semua anak 

(Dedy, 2012:7). Dalam inklusi, semua orang adalah bagian yang berharga dalam 

kebersamaan, apapun perbedaan mereka. Pendidikan inklusi berarti bahwa semua 

anak, terlepas dari kemampuan maupun ketidak mampuan mereka, jenis kelamin, 
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status sosial ekonomi, suku, latar belakang budaya atau bahasa dan agama 

menyatu dalam komunitas sekolah yang sama. 

Dari penjelasan di atas, bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan 

menyeluruh tanpa membeda-bedakan latar belakang yang dimiliki anak. 

Pendidikan inklusi merupakan pendekatan yang memperhatikan bagaimana 

mentransformasikan sistem pendidikan, sehingga dapat merespon 

keanekaragaman siswa yang memungkinkan guru dan siswa merasa nyaman 

dengan keanekaragaman tersebut, serta melihatnya lebih sebagai tantangan dan 

pengayaan dalam lingkungan belajar daripada melihatnya sebagai suatu masalah.  

2. Komponen-komponen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 

Komponen-komponen yang ada dalam pendidikan inklusif yaitu sebagai 

berikut: 

a. KURIKULUM 

Kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran yang didalamnya  

menampung pengaturan tentang tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Kurikulum yang 

digunakan di sekolah inklusi adalah kurikulum yang diberlakukan disekolah 

umum (reguler) yang dimodifikasi atau disesuaikan dengan kemampuan, 

karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Secara umum terdapat empat 

komponen utama yang harus ada di dalam kurikulum, yaitu tujuan, isi/materi, 

proses dan evaluasi. Adapun modifikasi kurikulum mengacu pada perubahan-

perubahan kurikulum untuk kepentingan anak secara individual dengan 

mengurangi kesulitan dan kuantitas tugas belajar anak. Modifikasi kurikulum 

tersebut meliputi penyesuaian dan modifikasi cara, media, materi, dan penilaian 

pembelajaran.
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Dalam seting pendidikan inklusif penyesuaian perencanaan pembelajaran 

itu bukan siswa yang menyesuaikan kepada kurikulum namun, kurikulum yang 

menyesuaikan pada kemampuan siswa, sehingga siswa dapat berkembang sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dalam pengembangan kurikulum 

pendidikan khusus dikenal ada 5 istilah, yaitu model eskalasi (ditingkatkan), 

duplikasi (sama dengan umum/digunakan langsung), modifikasi (disesuaikan), 

substitusi (diganti) dan omisi (dihilangkan). Dibawah ini contoh dari model 

modifikasi kurikulum (Dedy, 2013:54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. TENAGA PENDIDIK 

Tenaga pendidik adalah pendidik professional yang mempunyai tugas 

utama menidik, mengajar, membimbing, menngarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan 

program pendidikan inklusi. Tenaga pendidik anak berkebutuhan khusus tidak 

STANDAR KOMPETENSI 

Mengidentifikasi Fungsi Organ 

Pernafasan Manusia dan Hewan 

MATERI MODIFIKASI 

KOMPETENSI DASAR 

Mengidentifikasi Fungsi Organ 
Pernafasan Manusia 

HAMBATAN KECERDASAN 
RINGAN 

Mengidentifikasi Fungsi organ 
pernafasan manusia secara 

sederhana 

HAMBATAN 
KECERDASAN SEDANG 

Mengenal fungsi organ 

pernafasan manusia secara 
sederhana 

Gambar  2.1 Model Modifikasi Kurikulum ABK (Dedy, 2013:54). 
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jauh berbeda dengan tenaga pendidik umum lainnya. Menurut Kustiatun 

& Endang (2011:4-7) tenaga pendidik meliputi:  

a) Tugas Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran 

1. Menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga peserta didik merasa 

nyaman belajar di kelas atau di sekolah. 

2. Menyusun dan melaksanakan asesmen pada semua peserta didik untuk 

mengetahui kemampuan dan kebutuhannnya. 

3. Menyusun program pembelajaran dengan kurikulum modifikasi 

bersama-sama dengan guru pembimbing khusus (GPK). 

4. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan mengadakan penilaian 

untuk semua mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. 

5. Melaksanakan administrasi kelas sesuai dengan bidangnya. 

b) Tugas Guru Pembimbing Khusus 

1. Menyusun instrument asemen pendidikan bersama-sama dengan guru 

kelas dan guru mata elajaran. 

2. Membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua 

siswa. 

3. Melaksanakan pendampingan anak berkebutuhan khusus pada kegiatan 

peembelajaran bersama-sama dengan guru kelas atau guru mata 

pelajaran. 

4. Memberikan bantuan layanan khusus bagi peserta didik berkelainan 

yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di 

kelas umum, remidi ataupun pengayaan. 
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5. Memberikan bantuan (berbegi pengalaman) pada guru kelas atau guru 

mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendiidkan 

kepada peserta didik yang berkelainan. 

c) Kedudukan Guru 

Guru memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan perkembangan 

murid, individual, serta kebutuhan pembelajaran dengan keterbatasannya. 

Kedudukan untuk masing-masing guru secara rinci adalah sebagai berikut: 

1. Guru kelas kedudukannya di sekolah dasar ditetapkan berdasarkan 

kualifikasi dengan persyaratan yang ditetapkan oleh sekolah. 

2. Guru mata pelajaran kedudukannya adalah mengajar mata pelajaran 

tertentu sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan di sekolah. 

3. Guru pembimbing khusus keduduakan sebagai guru pendamping khusus.  

Dari penjelasan di atas bahwa kurikulum yang digunakan pada anak 

berkebutuhan khusus yaitu dengan menggunakan kurikulum modifikasi, dimana 

bukan siswa yang menyesuaikan pada kurikulum, melainkan kurikulum yang 

menyesuaikan pada kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Modifikasi kurikulum 

mengacu pada perubahan-perubahan kurikulum untuk kepentingan anak secara 

individual dengan mengurangi kesulitan tugas belajar anak berkebutuhan khusus 

tersebut. 
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D. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini merupakan penelitian yang relevan. Peneliti bukanlah satu-

satunya orang yang meneliti masalah tersebut karena ada penelitian terdahulu 

yang membahas tentang proses pelaksanaan pembelajaran pada anak 

berkebutuhan khusus. Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi bagi 

peneliti untuk mendukung kerelevansian penelitian yang dilakukan. Perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah subjek 

penelitiannya.  

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Rona Fitria (2012) dengan judul “Proses Pembelajaran dalam 

Seting Inklusi Sekolah Dasar”. Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam 

pembuatan RPP dan PPI, metode yang digunakan dalam proses pembelajaran 

belum bervariasi, penilaian yang digunakan hanya penilaian lisan. Kendala yang 

dihadapi yaitu banyaknya jumlah siswa dalam kelas serta adanya siswa hiperaktif, 

low vision dan lambat belajar menyebabkan guru terkendala dalam menggunakan 

metode pengajaran yang bervariasi. Selain itu kurangnya pemahaman guru 

tentang bagaimana membelajarkan siswa berkebutuhan khusus di dalam kelas 

serta kurangnya pengetahuan guru tentang penilaian portofolio. 

Penelitian yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Ni Nyoman Padmadewi (2007) dengan judul penenlitian “Profil 

Masalah Guru Sekolah Dasar Se-Kecamatan Buleleng dalam Melaksanakan 

Proses Pembelajaran”. Hasil dari penelitian ini menemukan beberapa 

permasalahan yang dihadapi oleh guru, yaitu guru mengalami masalah terutama 
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dalam mengelola kelas untuk jumlah siswa yang banyak dan menghadapi siswa 

yang hiterogen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Erny (2014) sejalan dengan penelitian ini 

karena sama-sama mencari tahu kendala guru dalam pembelajaran di sekolah 

inklusi. penelitian tersebut berjudul “ Problematika Guru dalam Pembelajaran 

Anak Berkebutuhan Khusus di sekolah inklusi SDN Sumbersari 1 Malang”. hasil 

dari penelitian yang dilakukan oleh Erny menunjukkan bahwa guru di sekolah 

inklusi SDN Subersari 1 Malang mengalami berbagai masalah, diantaranya guru 

mengalami kendala dalam penyesuaian indikator di RPP, guru terkendala dalam 

pembuatan PPI yang dipengaruhi kondisi anakdan  pada editing gambar. 

 

E. Kerangka Pikir 

Kerangka konsep atau pikir penelitian merupakan justifikasi ilmiah 

terhadap penelitian yang dilakukan dan memberi landasan kuat terhadap topik 

yang dipilih sesuai dengan identifikasi masalahnya (Hidayat, A. Aziz Alimul, 

2007). Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif 

ramah peserta didik pada dasarnya menggunakan kurikulum yang berlaku di 

sekolah reguler namun kurikulumnya di modifikasi atau disesuaikan dengan 

kebutuhan anak, karena hambatan dan kemampuan yang dimilikinya bervariasi 

(Dedy, 2013:54). 

Kerangka konsep penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul 

“Analisis Peran Guru Pendamping pada Pembelajaran Anak Berkebutuhan 

Khusus di Sekolah Inklusi SDN Bunul Rejo 03 Malang” adalah seperti pada 

gambar 2.2. 
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Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka pikir penelitian di sekolah inklusi SDN Bunul Rejo 03 

Malang. 

 

Pelaksanaan pembelajaran ABK 

1. Perencanaan 

pembelajaran 

2. Pelaksanaan 

pembelajran 

3. Evaluasi 

pembelajaran 

Kendala GPK Perencanaan 

Pembelajaran 

1. Asesmen 

2. kurikulum 

3. PPI 

Pelaksanaan 

Pembelajara

n 

1. Kegiatan 

pendahuluan 

2. Kegiatan inti 

3. Kegiatan 

penutup 

4. Hubungan 

GPK dengan 

ABK 

5. Hubungan 

ABK dengan 

teman 

Evaluasi  

Sistem 

Penilaian 

Kendala GPK pada pembelajaran ABK di SDN Bunul 

Rejo 03 Malang. 

Upaya mengatasi kendala GPK pada pembelajaran ABK 

di SDN Bunul Rejo 03 Malang. 

Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus di 

Sekolah Inklusi SDN Bunul Rejo 03 Malang 

Metode: 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif 

Pengambilan data: observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

Sumber data: GPK dan kepala 

sekolah. 

Analisa data: reduksi 

data, analisa data, 

penarikan 

kesimpulan. 

Hasil 

Metode 

penelitian 

Upaya yang 

dilakukan 

 

1. Upaya GPK 

2. Upaya  Kepala   

Sekolah 


