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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Skripsi ini berjudul “Pengembangan Kapasitas Sekolah Luar Biasa Dalam 

Pelayanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Studi di SLB Idayu 1 Kota 

Malang)”. Menurut hasil penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

penelitian yang membahas tentang judul terkait. Adapun penelusuran tersebut 

sebagai berikut:  

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Idatul Milla, 2016 yang berjudul 

“Problematika Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Anak Autis Kelas II di 

Sekolah Dasar Negeri Inklusi Ketawanggede Malang”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan proses pembelajaran anak autis, mendeskripsikan 

problematika apa saja yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran anak autis dan 

untuk mendeskripsikan solusi dalam menghadapi problematika pembelajaran anak 

autis di SDN Ketawanggede Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif dan jenis penelitian ini adalah studi kasus. Kemudian teknik 

pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: (1) 

Proses pembelajaran anak autis di SDN Ketawanggede Malang proses 

pembelajaran reguler, calistung, olahraga, cara bersosialisasi. (2) Problematika 

yang dihadapi oleh guru yaitu yang pertama problem sarana penunjang sistem 

pendidikan inklusi, yang kedua ketidak ketercapaian pembelajaran, yang ketiga 

problem materi, yang keempat problem motivasi, yang kelima problem 
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konsentrasi, yang keenam problem pembelajaran ketika siswa autis tidak siap 

dalam proses pembelajaran. (3) Solusi untuk mengatasi problematika yang terjadi 

yaitu yang pertama tentang solusi sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, 

guru memanfaatkan sarana yang ada. Solusi problem ketercapaian tujuan 

pembelajaran, setiap hari sabtu guru-guru melakukan kegiatan pelatihan dengan 

metode lesson study atau bisa dinamakan dengan in house training. Yang ketiga 

tentang solusi problem materi, guru menyederhanakan materi pembelajaran. Yang 

ke empat solusi problem motivasi, guru harus bisa menanamkan sikap bahwa 

semua siswa autis itu seperti siswa normal. Yang kelima solusi problem 

konsentrasi, dengan melakukan program layanan pembelajaran dan program 

layanan kekhususan. Yang ke enam solusi siswa autis tidak siap dalam proses 

pembelajaran, guru lebih banyak melakukan kegiatan membimbing dengan 

pendekatan interaksi antara siswa dan guru kelas. 7 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Erny Widiastuti, 2014 yang berjudul 

“Problematika Guru dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di 

Sekolah Inklusi SDN Sumbersari 1 Malang”. Pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pelaksanaan pembelajaran ABK, problematika yang dihadapi oleh 

guru dalam pembelajaran ABK di sekolah inklusi dan upaya-upaya yang 

dilakukan guru dalam mengatasi problematika. Jenis penelitian tersebut adalah 

kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Sebagai subjek dalam 

penelitian dipilih guru kelas V, dua guru pendamping khusus (GPK), dan kepala 

sekolah SDN sumbersari 1 Malang. Pengumpulan data pada penelitian tersebut 

                                                           
7 Milla, Idatul. 2016. Problematika Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Anak Autis Kelas II di 

Sekolah Dasar Negeri Inklusi Ketawanggede. Malang. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 

Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim.  
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menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data 

dilakukan dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini adalah guru sudah menggunakan kurikulum modifikasi 

untuk ABK dan pembelajaran yang disesuaikan dengan RPP yang sudah 

disiapkan. Guru mengalami problematika dalam penyesuaian kurikulum, 

assesmen, PPI untuk ABK dikarenakan dipengaruhi oleh tingkat emosi anak, 

pembuatan media, sumber belajar untuk ABK, penggunaan metode karena 

dipengaruhi oleh biaya dan waktu serta kurangnya GPK dan kurangnya kerjasama 

antara guru kelas dengan GPK. Menggunakan media seadanya, dalam pembuatan 

sumber belajar bekerjasama dengan GPK, memberdayakan semua guru yang ada 

di SDN Sumbersari 1 Malang untuk menangani ABK, mengikuti seminar atau 

pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dalam menangani ABK.8  

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Baiq Narita, 2017 yang berjudul 

“Penyediaan Kebutuhan Belajar ABK Pada Sekolah Inklusi (Studi Kasus di 

SMPN 4 Sidoarjo)”. Fokus penelitian ini bertujuan untuk perencanaan kebutuhan 

belajar ABK, pelaksanaan / pengorganisasian kebutuhan belajar ABK dan 

evaluasi kebutuhan belajar ABK di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Pada penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan 

data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 

dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. 

Hasil temuan penelitian menunjukkan, perencanaan berlandaskan pada rencana 

kerja sekolah. Sedangkan penentuan kurikulum melalui tiga tahap, yaitu (1) 

                                                           
8 Widiastuti, Erny. 2014. Problematika Guru dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK) di Sekolah Inklusi SDN Sumbersari 1. Malang. Fakultas Psikologi. Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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dokumen I (rapat dinas antar guru menentukan visi, misi dan tujuan), (2) dokumen 

II (silabus) dan (3) dokumen III (RPP modifikasi). Pelaksanaan kebutuhan belajar 

pada fungsi prasarana sebagai penunjang dalam aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Pada tahap evaluasi kebutuhan belajar ABK di sekolah dilakukan 

oleh supervise dari pihak sekolah (internal) dan eksternal.9  

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Tujuan Hasil Penelitian 

1 Idatul Milla 

(2016) 

Problematika 

Pembelajaran 

Anak 

Berkebutuhan 

Khusus Anak 

Autis Kelas II di 

Sekolah Dasar 

Negeri Inklusi 

Ketawanggede 

Malang 

Untuk 

mendeskripsikan 

proses 

pembelajaran 

anak autis, 

mendeskripsikan 

problematika 

apa saja yang 

dihadapi oleh 

guru dalam 

pembelajaran 

anak autis dan 

untuk 

mendeskripsikan 

Problematika 

yang dihadapi 

oleh guru yaitu 

yang pertama 

problem sarana 

penunjang sistem 

pendidikan 

inklusi, yang 

kedua ketidak 

ketercapaian 

pembelajaran, 

yang ketiga 

problem materi, 

yang keempat 

                                                           
9 Narita, Baiq. 2017. Penyediaan Kebutuhan Belajar ABK pada Sekolah Inklusi (studi kasus di 

SMPN 4 Sidoarjo). Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Malang. 
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solusi dalam 

menghadapi 

problematika 

pembelajaran 

anak autis di 

SDN 

Ketawanggede 

Malang 

problem motivasi, 

yang kelima 

problem 

konsentrasi, yang 

keenam problem 

pembelajaran 

ketika siswa autis 

tidak siap dalam 

proses 

pembelajaran 

2 Erny 

Widiastuti 

(2014) 

Problematika 

Guru dalam 

Pembelajaran 

Anak 

Berkebutuhan 

Khusus (ABK) di 

Sekolah Inklusi 

SDN Sumbersari 

1 Malang 

mengetahui 

pelaksanaan 

pembelajaran 

ABK, 

problematika 

yang dihadapi 

oleh guru dalam 

pembelajaran 

ABK di sekolah 

inklusi dan 

upaya-upaya 

yang dilakukan 

guru dalam 

Guru sudah 

menggunakan 

kurikulum 

modifikasi untuk 

ABK dan 

pembelajaran 

yang disesuaikan 

dengan RPP yang 

sudah disiapkan. 

Guru mengalami 

problematika 

dalam 

penyesuaian 
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mengatasi 

problematika 

kurikulum, 

assesmen, PPI 

untuk ABK 

dikarenakan 

dipengaruhi oleh 

tingkat emosi 

anak, pembuatan 

media, sumber 

belajar untuk 

ABK, 

penggunaan 

metode karena 

dipengaruhi oleh 

biaya dan waktu 

serta kurangnya 

GPK dan 

kurangnya 

kerjasama antara 

guru kelas dengan 

GPK 

3 Baiq Narita 

(2017) 

Penyediaan 

Kebutuhan 

Belajar ABK 

perencanaan 

kebutuhan 

belajar ABK, 

Hasil temuan 

penelitian 

menunjukkan, 
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Pada Sekolah 

Inklusi (Studi 

Kasus di SMPN 4 

Sidoarjo) 

pelaksanaan / 

pengorganisasia

n kebutuhan 

belajar ABK dan 

evaluasi 

kebutuhan 

belajar ABK di 

SMP Negeri 4 

Sidoarjo 

perencanaan 

berlandaskan 

pada rencana 

kerja sekolah. 

Sedangkan 

penentuan 

kurikulum 

melalui tiga 

tahap, yaitu (1) 

dokumen I (rapat 

dinas antar guru 

menentukan visi, 

misi dan tujuan), 

(2) dokumen II 

(silabus) dan (3) 

dokumen III (RPP 

modifikasi). 

Pelaksanaan 

kebutuhan belajar 

pada fungsi 

prasarana sebagai 

penunjang dalam 

aspek kognitif, 

afektif, dan 
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psikomotor. Pada 

tahap evaluasi 

kebutuhan belajar 

ABK di sekolah 

dilakukan oleh 

supervise dari 

pihak sekolah 

(internal) dan 

eksternal 

4 Aldie 

Oktafian 

Putra (2018) 

Pengembangan 

Kapasitas Sekolah 

Luar Biasa Dalam 

Pelayanan 

Pendidikan Anak 

Berkebutuhan 

Khusus (Studi di 

SLB Idayu 1 Kota 

Malang) 

Dalam skripsi 

ini bertujuan 

untuk 

mendeskripsikan 

bagaimana 

upaya 

pengembangan 

kapasitas SLB 

dalam 

memberikan 

pelayanan 

terhadap anak 

berkebutuhan 

khusus di SLB 

Target dalam 

penelitian ini 

untuk mengetahui 

sarana dan 

prasarana SLB 

dalam menunjang 

pembelajaran 

terhadap ABK 

(Anak 

Berkebutuhan 

Khusus) dan 

mengetahui SDM 

yang mengajar 

dan fasilitas yang 
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Idayu 1 Kota 

Malang.  

menunjang 

pembelajaran bagi 

siswa SLB. 

 

Sumber : Data diolah peneliti  (2019) 

Berdasarkan tabel 2.1 terdapat dua judul penelitian yang mengkaitkan 

problematika dalam pelayanan pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Akan 

tetapi ada beberapa perbedaan terkait pengkajian dan fokus penelitian, yang 

pertama peneliti menargetkan hasil penelitian terkait dukungan sosial terhadap 

ABK dalam pembelajaran yang dilakukan oleh SLB Idayu 1 Kota Malang yang 

kedua peneliti ingin mengetahui sarana dan prasarana SLB dalam menunjang 

pembelajaran terhadap siswa-siswa SLB dan yang terakhir peneliti ingin 

mengetahui bagaimana bentuk pengembangan kapasitas sekolah luar biasa dalam 

pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Dan yang membedakan 

penelitian dari ketiga penelitian tersebut adalah tempat penelitian yakni di SLB 

Idayu 1 Kota Malang. Persamaan terkait fokus penelitian berdasarkan tabel diatas 

adalah peneliti sama-sama meneliti ABK yang mengalami masalah terhadap 

pelayanan pendidikan. 
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B. Konsep Pengembangan Kapasitas  

Definisi Pengembangan Kapasitas  

Menurut Milen kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau 

sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan 

terus-menerus. Sedangkan Morgan berpendapat pengertian kapasitas sebagai 

kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, 

motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, 

organisasi, jaringan kerja/ sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan 

fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan 

dari waktu ke waktu. Lebih lanjut, Milen melihat capacity building sebagai tugas 

khusus, karena tugas khusus tersebut berhubungan dengan faktor-faktor dalam 

suatu organisasi atau sistem tertentu pada suatu waktu tertentu.10 

Milen mengungkapkan bahwa Pengembangan kapasitas tradisional dan 

penguatan organisasi memfokuskan pada sumber daya pengembangan hampir 

seluruhnya mengenai permasalahan sumber daya manusia, proses dan struktur 

organisasi. Pendekatan modern menguji semua dimensi kapasitas di semua tingkat 

(misi strategi, kebudayaan, gaya manajemen, struktur, sumber daya manusia, 

keuangan, asset informasi, infrastruktur) termasuk interaksi dalam sistem yang 

lebih luas terutama dengan kesatuan yang ada, pemegang saham dan para 

pelanggan.11 

                                                           
10 Anni Milen, Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas. Diterjemahkan secara bebas. 

(Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja, 2004), hlm. 12. 

11 Ibid, hlm 21 
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C. Konsep Sekolah Luar Biasa 

Definisi Sekolah Luar Biasa 

Menurut undang-undang Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan luar 

Biasa Pasal 4 Angka 1 menyatakan “Sekolah Dasar Luar Biasa adalah bentuk 

satuan pendidikan bagi penyandang kelainan yang menyiapkan siswanya untuk 

dapat mengikuti program Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa atau 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama”. Angka 2 menyatakan “Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama Luar Biasa adalah bentuk satuan pendidikan bagi penyandang 

kelainan yang menyiapkan siswanya dalam kehidupan bermasyarakat dan 

memberi kemungkinan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya”. 

Angka 3 menyatakan “Sekolah Menengah Luar Biasa adalah bentuk satuan 

pendidikan bagi penyandang kelainan yang menyiapkan siswanya agar memiliki 

keterampilan yang dapat menjadi bekal sumber mata pencaharian sehingga dapat 

mandiri di masyarakat atau untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan 

tinggi”.12 

D. Konsep Pelayanan  

Definisi Pelayanan  

Pelayanan dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan hal pemberian 

kepuasan terhadap pelanggan, pelayanan dengan mutu yang baik akan 

mendapatkan kepuasan yang baik pula bagi pelanggannya, sehingga pelanggan 

dapat lebih merasa diperhatikan akan keberadaannya.  

                                                           
12 Undang-undang Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan luar Biasa 
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Menurut Loina dalam bukunya yang bertajuk Hubungan Masyarakat 

Membina Hubungan Baik Dengan Publik berpendapat bahwa pelayanan 

merupakan suatu proses keseluruhan dari pembentukan citra perusahaan, baik 

melalui media berita, membentuk budaya perusahaan secara internal, maupun 

melakukan komunikasi tentang pandangan perusahaan kepada para pemimpin 

pemerintahan serta publik lainnya yang berkepentingan.13  

Sedangkan Brata berpendapat bahwa suatu pelayanan akan terbentuk 

karena adanya proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia layanan 

kepada pihak yang dilayani. Selain itu Brata juga menambahkan bahwa suatu 

layanan dapat terjadi antara seseorang dengan seseorang, seseorang dengan 

kelompok, ataupun kelompok dengan seseorang seperti halnya orang-orang yang 

berada disekitarnya yang membutuhkan informasi organisasi tersebut.14  

Bentuk pelayanan pada umumnya dibedakan menjadi dua : 

a. Pelayanan berbentuk barang, yakni pelayanan yang diberikan perusahaan 

atas produk perusahaan berupa barang yang terwujud. 

b. Pelayanan berbentuk jasa, yakni pelayanan yang diberikan perusahaan atas 

produk yang bersifat tidak terwujud (tidak nyata). 

Jika dilihat dari judul penelitian diatas yang menyangkut pendidikan, maka 

bentuk layanannya tergolong jasa. Pendidikan merupakan jasa yang diberikan 

oleh pihak pengelola jasa pendidikan kepada pihak yang menerima secara 

                                                           
13 Loina, Hubungan Masyarakat Membina Hubungan Baik Dengan Publik (Bandung: CV. Lalolo, 

2001), hlm. 138. 

14 Brata Adya, Dasar-Dasar Pelayanan Prima (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003), hlm. 9.  
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langsung sesuai dengan standar mutu tertentu.15 Dalam hal ini menjelaskan bahwa 

pada dasarnya konsep pelayanan diatas adalah pelayanan yang diberikan 

menyangkut segala usaha yang telah dilakukan oleh seseorang dalam rangka 

mencapai tujuan guna mendapatkan kepuasan dalam hal pemenuhan kebutuhan. 

E. Konsep Pendidikan 

1. Definisi Pendidikan  

Pendidikan merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam sendi-

sendi kehidupan. Dengan pendidikan, maka kita memerangi kebodohan yang ada 

di dalam diri kita, pengetahuan yang tidak pernah diajarkan di lingkungkan bisa 

kita dapatkan melalui pendidikan pada sekolah-sekolah umum. Soekidjo 

mendefinisikan secara umum pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan 

untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat 

sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.16 

Sedangkan menurut Muhibbin pendidikan berasal dari kata “didik”, lalu kata ini 

mendapat awalan “me” sehingga menjadi “mendidik” artinya, memelihara dan 

memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai 

ahklak dan kecerdasan pikiran.17 

Menurut Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional, pasal 1  pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

                                                           
15 Hadiwijaya, Hendra. 2011. “Persepsi Siswa Terhadap Pelayanan Jasa Pendidikan Pada Lembaga 

Pendidikan El Rahma Palembang. Dalam jurnal Jenius Vol.1 No.3 /2011 hlm 222  

16 Notoatmodjo Soekidjo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 

hlm. 16. 

17 Syah Muhibbin, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2010), hlm. 10. 
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suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan pendidikan yang 

termuat dalam undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional pasal 3 berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.18 

Dalam sistem pendidikan di Indonesia pemerintah mewajibkan setiap 

warga negara wajib menempuh pendidikan selama 9 tahun, peraturan tersebut 

tertera pada undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan. 

Program pendidikan wajib belajar 9 tahun pada hakekatnya berfungsi memberikan 

pendidikan dasar bagi setiap warga negara agar masing-masing memperoleh 

pengetahuan dasar yang diperlukan untuk dapat berperan serta dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks pembangunan nasional 

wajib belajar 9 tahun adalah suatu usaha yang harus dilakukan, untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kemampuan untuk 

memahami dunianya, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, mampu 

meningkatkan kualitas hidup dan martabatnya. Gerakan pendidikan wajib belajar 

9 tahun merupakan perwujudan konstitusi serta tekat pemerintah dan seluruh 

                                                           
18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 
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rakyat indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk 

mewujudukan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945.19 

Dalam usaha mencapai standar kompetensi lulusan sebagaimana telah 

ditetapkan untuk setiap satuan dan jejaring pendidikan, penguasaan kompetensi 

lulusan dikelompokkan menjadi Tingkat Kompetensi Pendidikan Dasar dan 

Tingkat Kompetensi Pendidikan Menengah. Tingkat Kompetensi menunjukkan 

tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah 

ditetapkan dalam Standar Kompetensi Lulusan. Tingkat kompetensi merupakan 

kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh 

peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka pencapaian standar 

kompetensi lulusan. Tingkat kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria; (1) 

Tingkat perkembangan peserta didik, (2) Kualifikasi kompetensi Indonesia, (3) 

Penguasaan kompetensi yang berjenjang. Selain itu Tingkat kompetensi juga 

memperhatikan tingkat kerumitan/kompleksitas kompetensi, fungsi satuan 

pendidikan, dan keterpaduan antara jenjang yang relevan. Untuk menjamin 

keberlanjutan antar jenjang, Tingkat Kompetensi dimulai dari Tingkat 

Kompetensi Pendidikan Anak Usia Dini20. Berdasarkan pertimbangan di atas, 

Tingkat Kompetensi dirumuskan sebagai berikut :  

 

                                                           
19 https://www.kompasiana.com/rokyalaini/5966acd2986bdb45ea1dca42/pendidikan-wajib-

belajar-9-tahun-dan-peningkatan-kualitas-sdm diakses pada tanggal 18 desember 2018 pukul 

19:05 WIB 

20 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi 

Pendidikan Dasar dan Menengah. 2016. Jakarta. 

https://www.kompasiana.com/rokyalaini/5966acd2986bdb45ea1dca42/pendidikan-wajib-belajar-9-tahun-dan-peningkatan-kualitas-sdm
https://www.kompasiana.com/rokyalaini/5966acd2986bdb45ea1dca42/pendidikan-wajib-belajar-9-tahun-dan-peningkatan-kualitas-sdm
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Tabel 2.2 : Data Tentang Tingkat Kompetensi dan Jejaring Pendidikan 

No Tingkat Kompetensi Jenjang Pendidikan 

1. Tingkat Pendidikan Anak TK/RA 

2. Tingkat Pendidikan  SD/MI/SDLB/SMPLB/Paket A 

3. Dasar SMP/MTS/SMPLB/Paket B 

4. Tingkat Pendidikan 

Menengah 

SMA/MA/SMALB/Paket C 

Sumber : Permendikbud Tahun 2016 

2. Tujuan Pendidikan 

Pada hakikatnya pendidikan merupakan alat untuk meningkatkan SDM 

(sumber daya manusia) dalam suatu negara. Tentu saja di dalam pendidikan 

mempunyai tujuan-tujuan untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan. Ki 

Hadjar Dewantara memaknai pendidikan sebagai proses pemberian tuntunan 

untuk menumbuhkembangkan potensi anak. Dalam istilah tuntunan tergambar 

bahwa tujuan pendidikan mengarah pada pendampingan anak dalam proses 

penyempurnaan ketertiban tingkah lakunya. Dalam artikel berjudul “Sifat dan 

Maksud Pendidikan” yang dipublikasikan pada tahun 1942, beliau 

mengemukakan bahwa tujuan pendidikan ialah kesempurnaan hidup manusia 
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sehingga dapat memenuhi segala keperluan lahir dan batin yang diperoleh dari 

kodrat alam.21  

Soekidjo Notoatmodjo dalam bukunya mengatakan tujuan pendidikan 

digolongkan menjadi 3 bagian yaitu : 

1. Menanamkan pengetahuan / pengertian, pendapat dan konsep-konsep 

2. Mengubah sikap dan persepsi 

3. Menanamkan tingkah laku / kebiasaan yang baru22 

Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan 

nasional berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (Pasal 2), berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.23 

                                                           
21 Al, Musanna. 2017. “Rasionalitas Revitalisasi Praksis Pendidikan Ki Hadjar Dewantara” dalam 

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 2, No 01/2017 

22 http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-pendidikan-menurut-para-ahli.html?m=1 

diakses pada tanggal pada tanggal 20 desember 2018 pukul 21.43 WIB 

23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-pendidikan-menurut-para-ahli.html?m=1
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3. Macam-Macam Pendidikan  

Secara umum pendidikan merupakan wadah pembelajaran terhadap 

peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan. Di Indonesia sendiri 

pendidikan merupakan pondasi yang sangat penting dalam meningkatkan mutu 

sumber daya manusia untuk membangun negeri ini. Guna untuk mencapai target 

tersebut satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non 

formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikannya. Ketiga faktor 

tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat seseorang dalam mencapai 

keberhasilan pendidikan dan prestasi belajar.  

Berikut penjelasan terkait pendidikan formal, non formal, dan informal : 

a. Pendidikan Formal 

Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang diselenggarakan di 

sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang 

pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai 

pendidikan tinggi.24 Sedangkan menurut Machfoedz dan Suryani pendidikan 

adalah sejumlah pengalaman yang berpengaruh secara menguntungkan terhadap 

kebiasaan, sikap dan pengetahuan yang ada hubungannya dengan kesehatan 

perorangan, masyarakat dan bangsa. Pendidikan di Indonesia dapat dilaksanakan 

dalam dua jalur yaitu pendidikan formal dan non formal. Melalui jalur pendidikan 

formal seseorang dapat menempuh pendidikan dasar yaitu SD dan SMP, 

                                                           
24 Alwin, Elrasyid. “Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli” (Online) 

http://www.academia.edu/7916988/Pengertian_Pendidikan_Menurut_Ahli (diakses Desember 

2018) 

http://www.academia.edu/7916988/Pengertian_Pendidikan_Menurut_Ahli
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pendidikan menengah yaitu SMA dan tinggi yaitu perguruan tinggi.25 Pada 

dasarnya lembaga formal adalah tempat yang paling memungkinkan terhadap 

peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan, dan paling mudah untuk membina 

generasi muda penerus bangsa yang dilaksanakan oleh pemerintah dan 

masyarakat. Sekolah adalah lembaga dengan organisasi yang tersusun rapih dan 

segala aktifitasnya direncanakan dengan sengaja yang disebut kurikulum.  

Di dalam pendidikan formal terdapat pendidikan inklusi, pendidikan 

inklusi merupakan praktek yang mendidik semua siswa, termasuk yang 

mengalami hambatan yang parah ataupun majemuk, di sekolah-sekolah reguler 

yang biasanya dimasuki anak-anak non berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi 

merupakan praktek yang bertujuan untuk pemenuhan hak asasi manusia atas 

pendidikan, tanpa adanya diskriminasi, dengan memberi kesempatan pendidikan 

yang berkualitas kepada semua anak tanpa perkecualian, sehingga semua anak 

memiliki kesempatan yang sama untuk secara aktif mengembangkan potensi 

pribadinya dalam lingkungan yang sama.  

Pendidikan inklusif juga bertujuan untuk membantu mempercepat program 

wajib belajar pendidikan dasar serta membantu meningkatkan mutu pendidikan 

dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah pada 

seluruh warga negara (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, 

2007).26 Menurut Permendikbud nomor 70 tahun 2009 pasal 1 mengenai 

                                                           
25 Machfoedz I & Suryani E, Pendidikan Kesehatan Bagian dari Promosi Kesehatan (Yogyakarta: 

Fitramaya, 2007), hlm. 56. 

26 Syafrida, E. Aryani. Tri. 2013. “Sikap Guru Terhadap Pendidikan Inklusi Ditinjau Dari 

Pembentukan Sikap” dalam jurnal ilmiah psikologi. Vol. 2 no. 01/2013 
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pedidikan inklusi dikatakan bahwa pendidikan inklusi adalah 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 satu lingkungan 

pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pada pasal 

2 disebutkan tentang tujuan pendidikan inklusi yaitu (1) memberikan kesempatan 

yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, 

emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat 

istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan 

dan kemampuannya. (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang 

menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik 

sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.27 

b. Pendidikan Non Formal 

Ada beberapa devinisi pendidikan non formal menurut para ahli berikut 

ulasannya, menurut Philip H.Coombs berpendapat bahwa pendidikan non formal 

adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan diluar 

sistem formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang 

luas, yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu 

dalam mencapai tujuan-tujuan belajar.28 Menurut Soelaman Joesoef berpendapat 

bahwa pendidikan non formal adalah setiap kesempatan dimana terdapat 

komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, 

                                                           
27 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. 2009. 

Jakarta. 

28 Soelaman Joesoef,  Konsep Dasar Pendidikan non formal. (Jakarta: Bumi Aksara.  1992), hlm 51 
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pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan 

kebutuhan hidup, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan 

nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efesien dan 

efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan bahkan lingkungan masyarakat dan 

negaranya.29 Tujuan belajar di jalur pendidikan non formal yang ditujukan untuk 

kepentingan pendidikan kelanjutan setelah terpenuhinnya pendidikan tingkat 

dasar, serta pendidikan perluasan dan pendidikan nilai-nilai hidup. Contoh 

program pendidikan non formal yang ditujukan untuk mendapatkan dan 

memaknai nilai-nilai hidup misalnya pengajian, sekolah minggu, berbagai latihan 

kejiwaan, meditasi, “manajemen kolbu”, latihan pencarian makna hidup, 

kelompok hoby, pendidikan kesenian, dan sebagainya. Dengan program 

pendidikan ini hidup manusia berusaha diisi dengan nilai-nilai keagamaan, 

keindahan, etika dan makna.30 

c. Pendidikan Informal 

Di dalam pendidikan informal yang sering disebut juga pendidikan luar 

sekolah merupakan pendidikan yang berfokus pada pendidikan di lingkungan 

keluarga. Livingstone mendefinisikan pendidikan informal adalah setiap aktifitas 

yang melibatkan pursuit pemahaman, pengetahuan, atau kecakapan yang terjadi 

diluar kurikulum lembaga yang disediakan oleh program pendidikan, kursus atau 

lokakarya. Pembelajaran informal bisa terjadi di setiap konteks diluar kurikulum 

lembaga. Hal ini dibedakan dari persepsi harian dan sosialisasi umum dengan 

                                                           
29 Ibid, hlm 52 

30 Ishak Abdulhak, Ugi Suprayogi, Penelitian Tindakan Dalam Pendidikan Non Formal, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Pustaka. 2012), hlm. 44. 
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identifikasi kesadaran diri individu tentang aktifitas sebagai pembelajaran 

bermakna. Hal mendasar dari pendidikan informal (tujuan, isi, cara dan proses 

pemerolehan, lamanya, evaluasi hasil dan aplikasi) ditentukan oleh individu dan 

kelompok yang memilih terlibat didalamnya, tanpa kehadiran seorang instruktur 

yang memiliki otoritas secara melembaga. Menurut Tarakiawan, pendidikan yang 

mungkin terjadi dalam keluarga, yaitu : pendidikan iman, pendidikan moral, 

pendidikan fisik, pendidikan intelektual, pendidikan psikis, pendidikan sosial, 

pendidikan seksual.31 

F. Konsep ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) 

1. Definisi ABK 

Anak merupakan titipan dari tuhan yang maha esa tanpa terkecuali anak 

berkebutuhan khusus (ABK). Anak berkebutuhan khusus merupakan anugerah 

yang dititipkan oleh sang pencipta yang memiliki kekurangan tidak seperti 

kebanyakan anak-anak normal lainnya. Menurut UU No 8 pasal 1 tentang 

disabilitas menyebutkan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, 

intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam 

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk 

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan 

kesamaan hak.32 Hak disini merupakan kewajiban yang harus didapatkan oleh 

ABK seperti anak-anak normal lainnya, pada UU No 23 pasal 9 tentang 

perlindungan anak (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 

                                                           
31 Elih, Sudiapermana. 2009. “Pendidikan Informal” dalam jurnal pendidikan luar sekolah. Vol. 4, 

No. 02/2009 

32 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas 
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dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan 

minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan 

luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak 

mendapatkan pendidikan khusus.33  Jika membicarakan tentang anak 

berkebutuhan khusus berikut penuturan menurut para ahli konsep dari ABK. 

Menurut Frieda Mangunsong dalam buku “Psikologi dan Pendidikan Anak 

berkebutuhan Khusus” mengatakan bahwa Anak Berkebutuhan Khusus atau Anak 

Luar Biasa adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal dalam hal 

ciri-ciri mental, kemampuan sensorik, fisik dan neuromaskular, perilaku sosial 

dan emosional, kemampuan berkomunikasi, maupun kombinasi dua atau lebih 

dari hal-hal diatas, sejauh ia memerlukan modifikasi dari tugas-tugas sekolah, 

metode belajar atau pelayanan terkait lainnya, yang ditujukan untuk 

pengembangan potensi atau kapasitasnya secara maksimal.34  

Menurut (Direktorat Pendidikan Luar Biasa) Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK) adalah anak yang secara signifikan (bermakna) mengalami kelainan atau 

penyimpangan (fisik, mental-inteleklual, sosial, emosional) dalam proses 

pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain 

seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.35 

                                                           
33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

34 Mangunsong Frieda, Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, (Jakarta: LPSP3 Fak. 

Psikologi Universitas Indonesia 2009), hlm. 9. 

35 Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. 

(Jakarta: Dirjendikdasmen), hlm. 5. 
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Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang 

berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidak 

mampuan mental,emosi atau fisik. Beberapa yang tergolong anak ABK antara 

lain: tunanetra, tunarungu, tunalaras, tunadaksa, tunagrahita, kesulitan belajar, 

gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan. Istilah lain 

bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat. Karena 

karakteristik dan hambatan yang dimiliki, ABK memerlukan bentuk pelayanan 

pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka, 

contohnya bagi tunanetra mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi 

tulisan Braille (tulisan timbul) dan tunarungu berkomunikasi menggunakan 

bahasa isyarat (bahasa tubuh).36  

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah individu yang memiliki ciri-ciri 

tertentu seperti mempunyai karakteristik fisik, intelektual, maupun tingkat 

emosional diatas atau dibawah rata-rata indvidu pada umumnya. Jika dilihat dari 

intelektualitas anak ABK bisa jadi mereka memiliki kemampuan rata-rata 

melebihi kemampuan anak-anak normal lainnya, misalnnya ABK yang memiliki 

bakat atau kemampuan yang luar biasa. Anak dengan ciri khusus seperti ini perlu 

penanganan yang khusus untuk mengasah bakat yang mereka miliki. 

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) memiliki ciri-ciri atau keunikan 

tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya. Keunikan yang mereka miliki 

menjadikan mereka berbeda dengan anak-anak normal yang lainnya. Karena 

                                                           
36 (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak_berkebutuhan_khusus) diakses pada tanggal 28 

desember 2018 pukul 20.18 WIB 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak_berkebutuhan_khusus
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setiap ABK memiliki karakteristik dan hambatan yang dimilikinya, ABK 

memerlukan pendidikan khusus yang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang 

mereka miliki. Sehingga pendidikan yang diperuntuhkan bagi ABK tertulis di 

Undang-Undang pasal 32 (1) nomor 20 tahun 2003 yang berbunyi bahwa 

pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki 

tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, 

emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat 

istimewa. Teknis layanan pendidikan jenis pendidikan khusus untuk peserta didik 

yang memiliki kecerdasan luar biasa dapat diselenggarakan secara inklusif atau 

berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.37 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan khusus yang diperuntuhkan untuk ABK 

hanya ada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk jenjang pendidikan 

tinggi masih belum tersedia. 

Dengan demikian yang dimaksud ABK adalah anak yang memiliki 

karakteristik khusus yang berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya 

karena memiliki hambatan belajar, yang diakibatkan oleh hambatan 

perkembangan fisik, hambatan perkembangan perilaku, hambatan perkembangan 

persepsi, dan hambatan perkembangan kecerdasan yang mereka miliki. Tidak 

menutup kemungkinan pada anak ABK beberapa memiliki kemampuan dan 

kecerdasan yang luar biasa. Konsep pendidikan khusus lebih memandang pada 

kebutuhan anak ABK untuk mencapai dan mengembangkan potensi yang mereka 

miliki. Oleh karena itu, ABK memerlukan bentuk layanan pendidikan yang sesuai 

dengan kemampuan dan pontensi mereka. 

                                                           
37 Undang-undang Pasal 32 (1) No. 20 tahun 2003 tentang pendidikan khusus 
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2. Macam-Macam Gangguan Pada ABK  

Berdasarkan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh ABK dalam 

pembelajaran yang mereka terima, ABK tergolong menjadi dua bagian yaitu  (1) 

anak berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata 

dan (2) anak berkelainan yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-

rata.38 

Secara garis besar, yang tergolong anak berkebutuhan khusus (ABK) 

berdasarkan jenis kebutuhannya sebagaimana menurut gagasan Hallahan dan 

Kauffman, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa dan Hadiyanto, yaitu 

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

gangguan pendengaran), Gangguan intelektual dan perkembangan, Gangguan 

fisik dan kesehatan, Gangguan emosi dan perilaku, Anak kesulitan belajar, Anak 

autis, Anak berbakat dan talented39 

Berikut ini penjelasan terkait pembahasan klasifikasi diatas : 

a. Tunanetra (anak dengan gangguan penglihatan) 

Dalam kasus seperti ini, ABK tergolong individu yang memiliki hambatan 

dalam penglihatan. Biasanya ABK yang memiliki kekurangan seperti ini butuh 

pendampingan khusus dalam menerima materi yang diajarkan disekolah-sekolah 

luar biasa atau pada sekolah inklusif. Untuk bantuan yang diberikan kepada 

penderita Tunanetra mereka diajarkan huruf braile (khusus gangguan penglihatan) 

                                                           
38 Bambang Dibyo Wiyono, Pendidikan Inklusif (Bunga Rampai Pemikiran Educational for All), 

Jurnal pendidikan Univ. Negeri Malang, 2011. 

39 Ibid. 
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agar memudahkan mereka dalam membaca. Pada penderita tunanetra dapat 

diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu  buta total (Blind) dan low vision.  

Dalam pendidikan khusus gangguan penglihatan dibatasi sebagai orang 

yang mengalami hambatan dalam menerima informasi dengan menggunakan 

indera penglihatan.40 Anak dikatakan mengalami gangguan penglihatan jika 

visusnya kurang dari 6/21. Artinya ketika dites, anak hanya mampu membaca 

huruf pada jarak 6 meter yang oleh orang awas mampu dibaca pada jarak 21 

meter. Gangguan penglihatan dibedakan menjadi dua, (1) Buta total dan (2) Low 

vision. Dikatakan buta total ketika anak tidak mampu melihat sama sekali (visus 

0), hanya mampu membedakan terang gelap. Dan dikatakan low vision ketika 

anak masih mampu menerima rangsang cahaya dari luar tetapi ketajamannya lebih 

dari 6/21.41 

Karena tunanetra memiliki keterbatasan penglihatan pada mereka maka 

proses dalam pembelajaran menekankan pada alat indra yang lainnya yaitu indra 

peraba dan indra pendengaran. Oleh karena itu model pembelajaran yang 

diberikan kepada tunanetra adalah media yang bersifat taktual dan bersuara, 

contohnya penggunaan tulisan braille, gambar timbul, dan benda nyata. sedangkan 

media yang bersuara adalah tape recorder dan peranti lunak JAWS.  

b. Tunarunggu (anak dengan gangguan pendengaran) 

                                                           
40 Somantri Irman, Asuhan Keperawatan Pada Klien Dengan Gangguan Sistem Pernafasan, Ed.2. 

(Jakarta: Hipokrates. 2012), hlm. 65. 

41 Ibid. hlm 66 
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Somantri mendefinisikan anak yang mengalami gangguan pendengaran 

adalah mereka yang kehilangan pendengaran baik sebagaian (Hard of Hearing) 

atau seluruhnya (Deaf) yang menyebabkan pendengarannya tidak memiliki nilai 

fungsional di dalam kehidupan sehari-hari.42 

Dalam definisi diatas menjadi landasan bagi anak gangguan pendengaran 

untuk memperoleh layanan khusus dalam pendidikan. Hambatan yang dimiliki 

oleh anak dalam auditori tersebut memaksa anak untuk bisa memahami 

lingkungan secara visual. Sehingga media yang digunakan untuk mendukung 

pembelajaran yang diberikan kepada anak penderita tunarunggu harus 

mengakomodasi bagi terinternalisasikannya pengetahuan melalui media yang 

mendukung seperti media visual dan tidak hanya dengan ceramah yang 

menggunakan auditori. Cara berkomunikasi dengan mereka biasanya 

mengguanakan bahasa isyarat, sedangkan dalam penggunaan bahasa isyarat dalam 

setiap negara berbeda-beda bahasanya.  

c. Tunagrahita (Gangguan Intelektual dan Perkembangan) 

Dalam definisi tentang gangguan Intelektual dan perkembangan Somantri 

berpendapat jika menyebut anak yang mengalami hambatan intelektual dan 

perkembangan sebagai orang terbelakang mental yang merupakan kondisi dimana 

perkembangan kecerdasan mengalami hambatan sehingga tidak mencapai tahap 

perkembangan yang optimal. Anak dengan gangguan intelektual dan 

perkembangan dibatasi untuk anak yang selama masa perkembangan mengalami 

                                                           
42 Ibid. hlm 94 
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masalah penyesuaian perilaku atau adaptasi dan memiliki kemampuan intelektual 

dibawah rata-rata (IQ dibawah angka 70 skala binet).43 

Definisi hambatan yang dialami oleh ABK diatas yang berpusat pada 

kemampuan berfikir yang berada dibawah tingkat rata-rata pada siswa terdapat 

kendala yang harus ditangani dalam model pembalajaran yang diberikan yaitu 

siswa membutuhkan bantuan dalam memahami pembalajaran. Pada masalah 

tersebut sangat berpengaruh pada siswa dalam beradaptasi di lingkungan yang 

baru. Sehingga dalam hal ini muncul kecenderungan tidak mampuyai 

ditanganikarena perbedeaan yang signifikan terhadap individu dengan gangguan 

intelektual dan adaptasi. Adaptasi yang diberikan pada siswa dapat berupa 

penurunan standar yang diberikan kepada siswa dalam memperoleh pembelajaran 

sehingga siswa ABK dapat menyesuaikan sesuai kemampuannya serta harus 

memaksimalkan indra sensorik dan motorik yang dimilikinya.  

Adapun cara mengidentifikasi seorang anak termasuk tunagrahita yaitu 

melalui beberapa indikasi sebagai berikut, penampilan fisik tidak seimbang, 

misalnya kepala terlalu kecil/besar. Tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia 

Perkembangan bicara atau bahasa terlambat. Tidak ada/kurang sekali perhatiannya 

terhadap lingkungan (pandangan kosong). Koordinasi gerakan kurang (gerakan 

sering tidak terkendali).Sering keluar ludah (cairan) dari mulut (ngiler).44 

d. Tunadaksa (Gangguan Fisik dan Kesehatan)  

                                                           
43 Ibid. hlm 105 

44 Dermawan, Oki. 2013. “Strategi Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SLB” dalam 

jurnal Ilmiah Psikologi. Vol. VI no 2 Hal: 886 - 897 
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Definisi secara umum untuk penderita tunadaksa adalah orang 

berkebutuhan khusus yang tidak memiliki kondisi fisik secara sempurna serta 

kondisi kesehatan seseorang sehingga mempengaruhi kondisi anak dalam belajar 

secara umum sebagaimana anak secara fisik tidak mengalami masalah. 

Somantri mendefinisikan anak dengan gangguan fisik adalah “kondisi 

yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau gangguan pada 

tulang dan otot sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti 

pendidikan dan untuk berdiri sendiri”. Definisi secara umum untuk kondisi ini 

adalah kebutuhan khusus yang ditampilkan dalam kondisi fisik serta kondisi 

kesehatan seseorang sehingga mempengaruhi kondisi anak dalam belajar secara 

umum sebagaimana anak secara fisik tidak mengalami masalah.45  

Ada tiga tingkatan gangguan yang dialami oleh penderita tunadaksa yaitu 

gangguan ringan, sedang, dan berat. Gangguan pertama yang timbul pada 

penderita tunadaksa adalah gangguan ringan, penderita memiliki keterbatasan 

dalam melakukan aktivitas fisik akan tetapi masih bisa ditingkatkan agar penderita 

terbiasa dengan melakukan terapi. Gangguan kedua yang timbul adalah sedang 

pada penderita gangguan sedang mereka memiliki kelemahan pada motorik dan 

mengalami gangguan koordinasi sensorik. Gangguan yang terakhir gangguan 

berat yaitu pada penderita gangguan berat memiliki keterbatasan total dalam 

gerakan fisik dan penderita tidak mampu mengontrol fisik.  

Bentuk penanganan yang seharusnya diberikan kepada penderita seperti ini 

dengan cara memaksimalkan organ yang bermasalah untuk bisa berfungsi secara 

                                                           
45 Somantri, Irman. 2012. Op.Cit. hlm 121 
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maksimal. Atau melatih penderita dengan cara mengembangkan kemampuannya 

agar dapat diarahkan untuk menggunakan organ yang berfugsi dan 

memungkinkan untuk dikembangkan sebagai pengganti organ yang tidak 

berfugsi. Misalnya untuk anak penderita kelumpuhan tangan yang tidak bisa 

difungsikan dalam menulis dapat digantikan dengan kaki. Namun tidak menutup 

kemungkinan tangan yang mengalami kelumpuhan dapat diberikan terapi untuk 

kegiatan potensial lainnya. 

e. Tunalaras (Gangguan Emosi dan Perilaku) 

Tunalaras merupakan individu yang penderitanya mengalami hambatan 

dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial yang lemah. Penderita tunalaras 

biasanya menunjukkan perilku yang menyimpang yang tidak sesuai norma-norma 

dan peraturan sosial yang berlaku disekitarnya.  

Menurut pendapat Somantri bahwa yang termasuk golongan ini adalah 

mereka yang mengalami hambatan emosi dan tingkah laku sehingga mengalami 

kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungnyan sehingga 

mengganggu situasi belajarnya.46 

Perlakuan yang dapat diberikan kepada individu penderita tunalaras 

dengan masalah emosi dan perilaku yang menyimpang salah satunya dengan cara 

modifikasi perilaku. Biasanya bentuk modifikasi perilaku ini menyesuaikan 

dengan kondisi anak. Pemberian modifikasi ini bisa dilakukan dengan cara 

memberi mereka hadiah atau hukuman. Hukuman pada cara ini dilakukan jika 

anak membuat kesalahan, bentuk hukuman disini tidak serta merta berupa 

                                                           
46 Somantri, Irman. 2012. Op.Cit. hlm 140 
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hukuman secara fisik akan tetapi hukuman berupa tindakan yang tidak disukai 

oleh anak. Contohnya seperti anak tidak diperbolehkan keluar kelas sebelum jam 

pembelajaran selesai jika anak tersebut ketika jam pembelajaran sedang keluar 

kelas dan dengan intensitas cukup sering atau tinggi maka anak tersebut 

mendapatkan hukuman. 

f. Anak Kesulitan Belajar 

Anak dengan kesulitan belajar adalah individu yang memiliki gangguan 

pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis yang mencakup pemahaman 

dan penggunaan bahasa, berbicara dan menulis yang dapat mempengaruhi 

kemampuan berfikir, membaca, berhitung, berbicara yang disebabkan karena 

gangguan persepsi, brain injury, disfungsi minimal otak, dislexia, dan afasia 

perkembangan. individu kesulitan belajar memiliki IQ rata-rata atau diatas rata-

rata, mengalami gangguan motorik persepsi-motorik, gangguan koordinasi gerak, 

gangguan orientasi arah dan ruang dan keterlambatan perkembangan konsep.47  

Sedangkan menurut somantri kesulitan belajar merupakan istilah generik 

yang merujuk kepada keragaman kelompok yang mengalami gangguan dimana 

gangguan tersebut diwujudkan dalam kesulitan-kesulitan yang signifikan yang 

dapat menimbulkan gangguan proses belajar.48 

Definisi pada diatas tentu saja memebrikan kelonggaran dan sekaligus 

kekurangjelasan dalam memberikan label terhadap anak apakah mereka 

mengalami hambatan pada membaca, berhitung, menulis, berbicara memberi 

                                                           
47 Dermawan, Oki. Loc.Cit. 

48 Somantri, Irman. 2012. Op.Cit. hlm 196 
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alasan ataupun kemampuan matematika. Perlakuan yang dapat dilakukan terhadap 

siswa dengan kondisi seperti disebutkan diatas adalah dengan cara melakukan 

modifikasi atau adaptasi terhadap pembelajaran yang mereka terima. Cara yang 

dilakukan menggunakan landasan dalam instrumen RTI (Respon Terhadap 

Intervensi). Instrumen tersebut membantu guru dalam hal menentukan metode dan 

media sesuai dengan kondisi anak yang akan ditangani, sehingga dapat 

memberikan tindakan yang tepat yang sesuai dengan kondisi anak.  

g. Anak Autis 

Istilah autis berasal dari kata auto, yang artinya sendiri dan isme yang 

berarti paham. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa anak autis pada 

umumnya hidup dengan dunianya sendiri, menikmati kesendirian dan tidak 

respons dengan orang-orang sekitar.49 

Anak dengan ganngguan autis merupakan kelainan yang disebabkan oleh 

adanya hambatan komunikasi pada ketidakmampuan berbahasa yang benar yang 

diakibatkan oleh kerusakan pada otak.  

Berikut gejala-gejala autism menurut Delay & Deinaker dan Marholin & 

Philips yang dikutip dari jurnal karya oki dermawan antara lain, senang tidur 

bermalas-malasan atau duduk menyendiri dengan tampang acuh, muka pucat, dan 

mata sayu dan selalu memandang ke bawah. Selalu diam sepanjang waktu. Jika 

ada pertanyaan terhadapnya, jawabannya sangat pelan dengan nada monoton, 

kemudian dengan suara yang aneh akan menceritakan dirinya dengan beberapa 

kata kemudian diam menyendiri lagi. Tidak pernah bertanya, tidak menunjukkan 
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rasa takut dan tidak menyenangi sekelilingnya. Tidak tampak ceria. Tidak peduli 

terhadap lingkungannya, kecuali terhadap benda yang disukainya. Secara umum 

anak autis mengalami kelainan dalam berbicara, kelainan fungsi saraf dan 

intelektual, Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya keganjilan perilaku dan 

ketidakmampuan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.50 

h. Anak Berbakat dan Talented 

Mengutip konsep anak berbakat dari Renzuli dalam buku karangan Irman 

Somantri bahwa anak berbakat merupakan kemampuan yang dimiliki seorang 

berupa kemampuan di atas rata-rata, komitmen terhadap tugas yang tinggi, dan 

kreativitas.51  

Anak berbakat mempunyai empat kategori, sebagai berikut: 

1. Mempunyai kemampuan intelektual atau intelegensi yang menyeluruh, 

mengacu pada kemampuan berpikir secara abstrak dan mampu memecahkan 

masalah secara sistematis dan masuk akal.  

2. Kemampuan intelektual khusus, mengacu pada kemampuan yang berbeda 

dalam matematika, bahasa asing, musik, atau ilmu pengetahuan alam.  

3. Berpikir kreatif atau berpikir murni menyeluruh. Pada umumnya mampu 

berpikir untuk menyelesaikan masalah yang tidak umum dan memerlukan 

pemikiran tinggi.  
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4. Mempunyai bakat kreatif khusus, bersifat orisinil dan berbeda dengan yang 

lain. 

Dari keempat kategori di atas maka dapat disimpulkan bahwa anak 

berbakat merupakan anak yang mempunyai kemampuan-kemampuan yang unggul 

dalam hal intelektual yang mengacu pada bidang pelajaran matematika, bahasa 

asing, musik, atau ilmu pengetahuan.   

Berikut identifikasi anak berbakat atau anak yang memilki kecerdasan dan 

kemampuan yang luar biasa: Membaca pada usia lebih muda, Membaca lebih 

cepat dan lebih banyak, Memiliki perbendaharaan kata yang luas, Mempunyai 

rasa ingin tahu yang kuat, Mempunayi minat yang luas juga terhadap masalah 

orang dewasa, Mempunyai inisiatif dan dapat berkeja sendiri, Menunjukkan 

keaslian (orisinalitas) dalam ungkapan verbal, Memberi jawaban-jawaban yang 

baik, Dapat memberikan banyak gagasan, Luwes dalam berpikir, Terbuka 

terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungan, Mempunyai pengamatan yang 

tajam, dapat berkonsentrasi untuk jangka waktu panjang terutama terhadap tugas 

atau bidang yang diminati, Berpikir kritis juga terhadap diri sendiri,  Senang 

mencoba hal-hal baru, Mempunyai daya abstraksi konseptualisasi dan sintesis 

yang tinggi, Senang terhadap kegiatan intelektual dan pemecahan masalah, Cepat 

menangkap hubungan sebabakibat, Berperilaku terarah pada tujuan, Mempunyai 

daya imajinasi yang kuat, Mempunyai banyak kegemaran (hobby)52 

Penanganan pada anak seperti ini dengan cara memberikan fasilitas yang 

sesuai minat dan potensi anak dengan tujuan mengembangkan bakat anak secara 
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maksimal. Ada dua cara yang biasanya dilakukan dalam mengembangkan potensi 

anak yaitu akselerasi dan pengayaan. Cara pertama akselerasi diberikan kepada 

siswa yang memiliki kemampuan belajar lebih cepat dibandingkan dengan siswa 

lain. Cara yang kedua pengayaan diperuntukan untuk siswa yang memiliki daya 

ingat yang tajam dan mendalam sehingga mampu menerima berbagai informasi 

yang diberikan secara matang. 

 


