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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pembehasan dalam bab ini menjelaskan mengenai konsep penelitian yang akan 

dilakukan juga menjelaskan relevansi dengan jurnal terdahulu yang terdiri dari tiga 

jurnal, kemudian membahas mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar 

teori penelitian, dan yang terakhir dari bab ini memaparkan kerangka pikir dari 

penelitian yang akan dilakukan. 

A. Konsep Penelitian 

1. Pendidikan Inklusi 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) 1948 menegaskan bahwa 

setiap orang mempunyai hak atas pendidikan. Namun anak atau orang 

berkebutuhan khusus seringkali dikesampingkan dalam pendidikan. Hal ini sering 

didasarkan atas asumsi bahwa anak berkebutuhan khusus tidak dipandang sebagai 

manusia yang utuh maka dari itulah pengecualikan dilakukan. Kelompok 

penyandang berkebutuhan khusus memastikan bahwa instrumen-instrumen hakk 

asasi manusia PBB berikutnya menyebutkan secara khusus atau spsifik orang 

penyandang cacat atau berkebutuhan khusus dan menekankan bahwa semua anak 

atau orang berkebutuhan khusus memiliki hak atas peendidikan. 

Membantu mengatasi masalah tersebut dibutuhkan pendidikan bagi anak 

berkebutuhan khusus yang disediakan dalam tiga macam lembaga pendidikan, yaitu 

Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan 

Terpadu. SLB sebagai lembaga yang menampung anak berkebutuhan khusus 

dengan jenis yang sama. Sesuai dengan UU no 20 tahun 2003 tentang sistem 
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pendidikan nasional memberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi 

anak berkebutuhan khusus. Pasal 15 menjelaskan bahwa pendidikan khusus 

merupakan pendidikan untuk pesertadidik yang memiliki kebutuhan khusus atau 

yang memiliki kecerdasan yang luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif. 

Pasal inilah yang memungkinkan bentuk terobosan pelayanan pendidikan bagi anak 

berkebutuhan khusus berupa penyelenggaraan pendidikan inklusif. 

Melalui pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus bersama anak normal  

bertujuan untuk mngoptimalkan potensi yang dimilikinya. Hal ini didasari dengan 

kenyataan bahwa di dalam lingkungan masyarakat terdapat anak normal dan anak 

berkebuthan khusus yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu kominitas. Oleh 

karena itu anak berkebutuhan khusus perlu diberikan kesempatan dan peluang yang 

sama dengan anak normal untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. 

2. Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dapat diartikan sebagai anak yang lampat 

atau yang mengalami gangguan yang tidak akan pernah berhasil disekolah pada 

umumnya atau anak normal. Anak berkebutuhan khusus juga biasa disebut dengan 

anak yang memiliki gangguan fisik, mental, sosial, inteligen, dan emosi. Pernyataan 

di atas didukung oleh pernyataan dari Hallahan dan Kauffman (1991) bahwa anak-

anak yang berbeda pada umumnya disebabkan ada permasalahan dalam 

kemampuan berpikir, pendengaran, penglihatan, sosialisasi, dan brgerak. Dasarnya 

anak berkebutuhan khusus memiliki tingkatan dari yang paling ringan hingga yang 

paling berat dari kelainan tunggal, ganda, hingga kompleks. 

Kelainan ini tidak memandang suku, budaya ataupun tempat. Hal ini bersifat 

heterogen, menyebar diberbagai jenis tempat dari pelosok hingga prkotaan. 
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Keadaan ini jelas membutuhkan pendekatan khusus dalam pemberian pelayanan 

pendidikannya.  Pelayanan pndidikan yang diberikanpun sesuai dengan kebutuhan 

atau gangguan yang dialaminya, seperti SLB-A untuk anak tunanetra, SLB-B untuk 

anak yang kurang dalam indra pendengaran dan tunarungu, SLB-Cuntuk anak 

tunagrahita, SLB-D untuk anak tunadaksa, SLB-E untuk anak tunalaras, SLB-G 

untuk anak tunaganda yaitu anak yang menyandang dua jenis kelainan. 

Adapun jenis-jenis ABK sebagai berikut;  

a. Tunantra 

Menurut bidang pendidikan luar biasa, anak yang mengalami gangguan 

penglihatan disebut tunanetra. Mencakub juga mereka yang bisa melihat tapi sangat 

trbatas dan kurang dapat memanfaatkan untuk kepentingan hidup sehari-hari. 

b. Tunarungu 

Secara umum anak tunarungu dengan kekurangan dalam mendengar baik itu 

tidak bisa mendengarkan sama sekali ataupun ada sedikit gangguan dalam 

pendengerannya. Secara fisik anak tunarungu sulit dibedakan dengan anak normal 

karena anak tuna rungu dapat diketahui ketunarunguannya ketika berbicara. 

Biasanya anak tunarungu terlihat dalam bicaranya kurang atau bahkan tidak jelas 

artikulasinya atau bahkan tidak bicara sama sekali dan hanya berisyarat. 

c. Tunagrahita 

Tunagrahita adalah dimana suatu kondisi anak yang kecerdasannya jauh 

dibawah rata-rata biasanya ditandai dengan kterbatasan inligensi dan kecakapan 

komunikasi sosial. Tunagrahita juga biasanya disebut dengan keterbelakangan 

mental karena memiliki kecerdasan yang terbatas. Akibatnya anak jenis ini sulit 

untuk menerima pelajaran atau mengikuti proses pembelajaran pada umumnya. 
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d. Tunadaksa 

Tunadaksa adalah jenis ketidakmampuan alat gerak tubuh dalam melaksanakan 

fungsinya. Biasanya disebabkan karena berkurangnya kemampuan anggota tubuh 

untuk melaksanankan fungsinya yang biasa disebabkan akibat bawaan, luka 

penyakit atau pertumbuhan yang tidak sempurna. Oleh sebab itu jenis anak ini 

membutuhkan pelayanan khusus terutama dalam pembelajaran. 

e. Tunalaras 

Menurut Kauffan (1997) mengemukakan bahwa anak yang mengalami 

gangguan prilaku  sebagai anak secara nyata dan menahun merespon lingkungan 

tanpa ada kepuasan pribadi, ttapi masih dapat diajarkan prilaku-prilaku yang dapat 

diterima oleh masyarakat dan dapat memuaskan pribadinya. Artinya tunalaras 

merupakan anak yang memiliki gangguan atau hambatan pada emosi dan tingkah 

laku sehingga kurang bisa dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan hal 

ini dapat menggagu proses belajarnya. 

f. Autisme.  

Autisme merupakan gangguan perkembangan yang kompleks, mempengaruhi 

prilaku dengan mempengaruhi kemampuan komunikasi, hubungan sosial, dan 

emosional. Dengan orang lain sehingga sulit untuk mempunyai keterampilan dan 

pengetahuan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat (Kartono : 2002). 

Autism berlanjut hingga dewasa bila tak dilakukan upaya penyembuhan dan gejala-

gejalanya sudah terlihat sejak usia tiga tahun. 
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g. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder biasa disebut dengan ADHD 

merupakan gangguan pemusatan prhatian disertai hiperaktif. ADHD merupakan 

gangguan menahun pada masa bayi dan dapat berlanjut sampai dengan dewasa. 

Istilah ini memberikan gambaran tentang suatu kondsi medis yang disahkan secara 

internasional mencakup disfungsi otak,dimana induvidu mengalami kesulitan 

dalam mengendalikan implus, menghambatt prilaku dan tidak mendukung rentang 

perhatian mereka.   

h. Slow Learner 

Anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum 

termasuk tunagrahita. Dalam beberapa hal mereka mengalami hambatan atau 

keterlambatan berpikir, merespon rangsangan dan adaptasi sosial, tetapi masih jauh 

lebih baik dibanding dengan tunagrahita, lebih lamban dibanding dengan yang 

normal. 

Penelitian yang dilakukan lebih fokus pada proses pembelajaran ABK kelas 3 

yaitu hiperaktif dan kesulitan belajar yang dimana keduanya tergolong ringan. 

Pembelajran untuk ABK ringan tidak jauh berbeda dengan anak normal lainnya, 

hanya membutuhkan perlakuan yang sedikit khusus atau berbeda. Baik dalam 

bentuk sarana, prasarana, materi, hingga penilaiannya. 

3. Proses Pembelajaran 

Djamarah (2008) belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu 

dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Kegiatan belajara mengajar merupakan inti dari sebuah pendidikan. 
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Segala sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar akan melibatkan semua komponen 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran akan menentukan sejauh mana tujuan yang 

telah ditetapkan dapat dicapai. Peroses pembelajaran didalamnya terjadi sebuah 

interaksi antara siswa dan guru, dalam interaksi itu siswa dituntut untuk lebih aktif 

dari guru. Guru hanya sebagai motivator dan fasilitator dalam pembelajaran. 

Kegiatan belajar mengajar didalamnya terdapat dua hal yang menentukan 

keberhasilan dalam pembelajaran, yakni proses belajar mengajar, dan pengajaran 

itu sendiri, dan keduanya saling ketergantungan satu sama lain. kemampuan 

mengatur proses belajar mengajar yang baik akan menciptakan situasi pembelajaran 

yang mendukung pembelajaran bagi siswa. Menciptakan situasi yang 

menumbuhkan gairah belajar, meningkatkan prestasi belajar siswa, mereka 

memerlukan pengorganisasian yang baik. 

Pernyataan di atas juga didukung oleh pernyataan dari Sudjana (1989) belajar 

mengajar merupakan proses yang aktif, belajar adalah proses mereaksi terhadap 

semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar adalah proses yang diarahkan 

kepada tujuan, proses berbuat melalui beberapa pengalaman dari beberapa proses 

seperti, melihat, mengamati dan memaham sesuatu.  

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang ditulis oleh Nandiyah Abdullah yang berjudul Mengenal Anak 

Berkebutuhan Khusus memberikan kesimpulan bahwa Ketetapan dalam undang-

undang no 20 Tahun 2009 mengenai anak berkebutuhan khusus menjadi landasan 

yang kuat bahwa anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan kesempatan 

belajara seperti anak normal lainnya. Karena dengan memanfaatkan sisa potensi 
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yang mereka miliki mereka perlu didorong untuk mengembangkan dirinya, untuk 

itu guru maupun orang tuanya perlu memahami kebutuhan dan potensi anak 

walaupun inteligensi mereka tidak sama. Oleh karena itu kebutuhan yang mereka 

butuhkanpun jelas berbeda baik itu dari bahan ajar ataupun media pembelajaran. 

Penelitian di atas memiliki beberapa kesaamaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan, yaitu kedua jurnal sama-sama membahas mengenai ABK, namun dalam 

penelitian terdahulu menjelaskan lebih fokus pada pengenalan ABK secara umum. 

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, yang dimana lebih ke 

pembelajaran ABK yang ada di sekolah inklusi. 

Adapun dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Hj. Shopyatun dan Ikhlas 

Rasido yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Anak Berkebutuhan Khusus 

untuk Pendidikan Inklusi Bagi Mahasiswa PG/PAUD FKIP Universitas Tadulako 

menyatakan bahwa adanya peningkatan kemampuan dan keterampulan mahasiswa 

mengenai konsep anak berkebutuhan khusus namun dengan itu ada 83% mahasiswa 

bersikap negatif terhadap pendidikan inklusi. 

Kedua penelitian antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakukan memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai sekolah inklusi juga 

ABK, namun penelitian terdahulu fokus terhadap respon atau sikap mahasiswa akan 

Inklusi. Adapun penlitian yang akan diakukan fokus kepada permasalahan yang ada 

pada sekolah inklusi. 

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Dwi Yanti Fiona Putri dengan judul 

Proses Pembelajaran pada Sekolah Dasar Inklusi membahas mengenai ABK dan 

sekolah inklusi, hal ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan dan 

penelitian dilakukan di sekolah inklusi. Akan tetapi ABK yang diteliti berbeda, 
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penelitian terdahulu menganalisis anak tuna netra sedangkan yang akan dilakukan 

anak hiperaktif dan slow learner. 

Penelitian yang terakhir yang dilakukan oleh Jamilah Candra Pratiwi yang 

berjudul Sekolah Inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Tanggapan Terhadap 

Tantangan Kedepannya membahas mengenai proses pelaksanaan sekolah inklusi 

dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada. Hal ini sama dengan 

penelitian yang dilakukan yaitu membahas mengenai permasalahan 

pelaksanaannya, akan tetapi dalam penelitian terdahulu lebih umum dan penelitian 

yang dilakukan lebih terfokuskan pada pembelajaran kelas 3. 

 

C. Landasan Teori 

1. Pendidikan Inklusi 

Gearheart (1981) menyatakan bahwa seorang anak dianggap berkelainan bila 

memerlukan persyaratan yang berbeda dari rata-rata anak normal, dan  untuk 

belajar secara efektif memerlukan program, pelayanan, fasilitas, dan materi khusus. 

Hal ini dikarenakan kekurangan yang dimiliki setiap anak berbeda sehingga 

membutuhkan pelayanan yang berbeda pula. Anak ABK tidak bisa disamakan 

dengan anak normal lainnya.  

Penjelasan di atas didukung oleh pernyataan dari Kauffman (2006) 

melngatakan bahwa anak yang berkebutuhan khusus adalah mereka yang 

memerlukan pendidikan dan pelayanan yang terkait jika mreka menyadari ada 

potensi penuh kemanusiaan mereka. Kehususan relevan dari cara belajar, 

membutuhkan intruksi yang berbeda dari yang diperlukan para siswa normal. 

Pendidikan inklusi dapat diartikan bahwa pendidikan yang menggabungkan antara 

anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya di dalam lingkungan 
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sekolah yang sama bertujuan untuk memberikan hak kepada anak brkebutuhan 

khusus dalam mengikuti pendidikan reguler dan bisa berkembang dengan cara 

membiasakan anak mengenal lingkungan sekitarnya. 

Faktor-faktorr Penentu Utama Keberhasilan dan Keberlangsungan pendidikan 

Inklusi, yaitu: 

a. Adanya kerangka yang kuat 

b. Implmentaasi berdasarkan budaya dan konteks lokal 

c. Partisipasi yang berkesinambungan  

2. Anak Berkebutuhan Khusus 

Wiyani (2014) menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus disebut juga 

heward, yaitu anak yang memiliki karakteristik khusus berbeda dengan anak pada 

umumnya tanpa sesalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau 

fisik. Kelainan yang dimiliki beragai macam jenisnya mulai dari tunadaksa yaitu 

anak yang memiliki kelainan dalam alat geraknya, tunarungu anak yang tidak bisa 

mendengar dengan baik bahkan tidak bisa sama sekali, tunawicara anak yang tidak 

bisa berbicara layaknya anak normal lainnya, tunanetra anak yang tidak bisa 

melihat dengan baik ataupun tidak bisa sama sekali, tunagrahita anak yang memiliki 

gangguan pada perilaku, downsyndrom anak yang memiliki kelainan genetik, dan 

autis anak yang memiliki kelainan atau gangguan dalam sosial,  perilaku dan 

komunikasinya.  

Berdasarkan pengertian anak ABK sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

Anka Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan anak yang memiliki karakteristik 

yang berbeda dari anak pada umumnya, tidak hanya dari sisi kognitifnya melainkan 

dari segi sosial, prilaku, dan komunikasinya juga memiliki perbedaan dengan anak 
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pada umumnya. Perbedaan yang dimiliki anak ABK tidak selalu diartikan bahwa 

anak ABK di bawah standar anak normal, terkadang anak ABK dapat melebihi anak 

pada umumnya contohnya saja CIBI atau cerdas berlebih. 

3. Proses Pembelajaran 

Djamarah (2008) belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu 

dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afekti, dan 

psikomotorik. Kegiatan belajara mengajar merupakan inti dari sebuah pendidikan. 

Segala sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar akan melibatkan semua komponen 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran akan menentukan sejauh mana tujuan yang 

telah ditetapkan dapat dicapai. Peroses pembelajaran didalamnya terjadi sebuah 

interaksi antara siswa dan guru, dalam interaksi itu siswa dituntut untuk lebih aktif 

dari guru. Guru hanya sebagai motivator dan fasilitator dalam pembelajaran. 
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D. Kerangka Pikir 

 

Kondisi faktual: 

1. ABK jarang didampingi 

Shadow ataupun GPK 

ketika proses 

pembelajaran 

2. Tidak adanya bahan ajar 

khusus 

Problematika Proses Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus kelas 3 

SDN Sumbersari 2 Kota Malang 

Pembelajaran ABK 

kelas 3 

 

Kendala 

pembelajaran 

ABK klas 3 

 

Solusi dari kendala 

Pembelajaran ABK di 

kelas 3 

 

Instrumen: 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Dokumentasi  

 

Kondisi ideal: 

1. Dalam pembelajaran ABK 

sebaiknya didampingi 

oleh shadow ataupun GPK 

2. Tersedianya bahan ajar 

yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa ABK 
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Penjelasan Kerangka Pikir: 

Berdasarkan obsrvasi awal yang telah dilakukan ternyata dilapangan tidak 

sesuai dengan teori seperti tidak adanya bahan ajar khusus bagi ABK dan tidak 

tersedianya media pembelajaran ABK serta tidak semua ABK didampingi oleh 

shadow melainkan wali/orangtua siswa itu sendiri dan kurangnya tenaga Guru 

Pendamping Khusus bagi ABK yang ada di sekolah. 

Analisis yang akan dilakukan mengenai pembelajaran ABK kelas 3 sekolah 

inklusi SDN Sumbersari 2 Kota Malang dengan pembahasannya meliputi 

pembelajaran ABK, kendala selama pembelajaran, dan solusi dari kendala yang ada 

dalam pembelajaran ABK. Analisis dilakukan dengan beberapa cara yaitu, 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari analisis yang akan dilakukan 

diharapkan adanya solusi dari permasalahan yang ada pada pembelajaran ABK 

shingga ABK mampu memberikan solusi dari permasalahan yang ada. 

 


