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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Mengenai Anak Tunalaras 

1. Pengertian dan Karakteristik Umum Anak Tunalaras 

Ada berbagai macam istilah yang dapat digunakan untuk 

menunjukkan pengertian mengenai gangguan perilaku dan emosi, 

misalnya emotional disturbances, behavior disorders, dan maladjusted 

children (Coleman & Weber, 2002 dalam John W. Santrock, 2007: 237). 

Anak tunalaras juga sering disebut anak tuna sosial karena tingkah 

lakunya menunjukkan penentangan, pemberontakan yang terus menerus 

dalam intensitas yang lama terhadap norma-norma masyarakat seperti 

mencuri, mengganggu dan menyakiti orang lain (Soemantri dalam Fitri, 

2008). 

Daniel P. Hallahan, dkk (2009: 266), mengemukakan bahwa anak 

tunalaras adalah “they who has behavior that goes to an extreme, a 

problem that is chronic, and the behavior that is unacceptable because of 

social or cultural expectations”. Dari definisi menurut Daniel P. 

Hallahan dkk tersebut diartikan bahwa anak tunalaras adalah anak yang 

memiliki masalah dalam berprilaku, tidak hanya perilaku yang berbeda 

dengan kondisi normal tetapi secara kronis dan mencolok yang mana 

ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial dan budayanya tidak dapat 

diterima. 
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Definisi tunalaras dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1989 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan PP. No. 71 Tahun 1991 tentang 

Pendidikan Luar Biasa, dinyatakan bahwa “tunalaras merupakan 

gangguan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat 

menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, 

dan masyarakat” (Puslata Universitas Terbuka, 2008: 11). Eli M Bower 

dalam Bandi Delphie (2006: 78), menyatakan bahwa anak dikatakan 

memiliki hambatan emosional atau kelainan perilaku apabila 

menunjukkan adanya satu atau lebih dari lima komponen berikut: “a) 

tidak mampu belajar bukan disebabkan karena faktor intelektual, 

pengindraan atau kesehatan; b) ketidakmampuan menjalin hubungan 

yang menyenangkan dengan teman dan guru; c) bertingkahlaku yang 

tidak pantas pada keadaan normal; d) perasaan tertekan atau tidak 

bahagia terus-menerus; e) cenderung menunjukkan gejala-gejala fisik 

seperti takut pada masalah-masalah sekolah.” 

Dari beberapa definisi di atas disimpulkan bahwa pengertian anak 

tunalaras adalah anak dengan hambatan, gangguan atau kelainan tingkah 

laku dan emosi yang tidak dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan baik 

sehingga kurang dapat diterima oleh lingkungannya. Berdasarkan 

pengertian anak tunalaras di atas pengertian anak tunalaras dalam 

penelitian ini adalah anak dengan hambatan emosi dan perilaku yang 

tidak mampu belajar secara optimal bukan karena faktor intelektual, 

sensori atau kesehatan dan tidak mampu melakukan hubungan baik 
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dengan lingkungannya yang berdampak pada kemampuan akademiknya 

sehingga membutuhkan layanan pendidikan yang sesuai dengan 

karakteristiknya. 

2. Faktor Penyebab Ketunalarasan 

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama seseorang 

mengalami ketunalarasan. Daniel P. Hallahan, dkk (2009: 270), 

menuliskan “the causes of emotional or behavioral disorders have been 

attributed to four major factors: biological disorders and diseases; 

pathological family relationship; undesirable experiences at school; and 

negative cultural influences.” Dari keterangan Daniel P. Hallahan, dkk 

tersebut terdapat empat faktor utama yang menjadi penyebab 

ketunalarasan yaitu faktor biologis, patologis hubungan keluarga, 

pengalaman tidak menyenangkan di sekolah, dan pengaruh lingkungan 

ata budaya yang negatif atau buruk. Berikut ini penjelasan dari keempat 

faktor-faktor yang menjadi penyebab ketunalarasan tersebut: 

a. Faktor Biologi 

Perilaku dan emosi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor dalam diri sendiri. Faktor tersebut yaitu “keturunan (genetik), 

neurologis, faktor biokimia atau kombinasi dari faktor-faktor 

tersebut” (Triyanto Pristiwaluyo, 2005: 70). Faktor biologi dapat 

terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap 

penyakit, psikotik, dan trauma atau disfungsi pada otak. 
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b. Faktor Keluarga 

Faktor dari keluarga yang dimaksud adalah adanya patologis 

hubungan dalam keluarga. Menurut Triyanto Pristiwaluyo (2005: 

73), “tanpa disadari hubungan dalam keluarga yang sifatnya 

interaksional dan transaksional sering menjadi penyebab utama 

permasalahan emosi dan perilaku pada anak.” Pengaruh dari 

peraturan, disiplin, dan kepribadian yang dicontohkan atau 

ditanamkan dari orangtua sangat memengaruhi perkembangan emosi 

dan perilaku anak. 

c. Faktor Sekolah 

Ada beberapa anak mengalami gangguan emosi dan perilaku ketika 

mereka mulai bersekolah. Pengalaman di sekolah mempunyai kesan 

dan arti penting bagi anak-anak. Glidewell, dkk (1966) dan Thomas, 

dkk (1968) dalam Triyanto Pristiwaluyo (2005: 74), mengungkapkan 

bahwa “kompetensi sosial ketika anak-anak saling berinteraksi 

dengan perilaku dari guru dan teman sekelas sangat memberi 

kontribusi terhadap permasalahan emosi dan perilaku.” Ketika 

seorang anak mendapat respon negatif dari guru dan teman 

sekelasnya saat mengalami kesulitan dan kurang keterampilan di 

sekolah tanpa disadari anak terjerat dalam interaksi negatif. Anak 

akan berada dalam keadaan jengkel dan tertekan yang diakibatkan 

dari tanggapan yang diterimanya baik dari guru maupun teman 

sekelasnya. 
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d. Faktor Budaya 

Daniel P. Hallahan, dkk (2009: 274), menuliskan “values and 

behavioral standards are communicated to children through a 

variety of cultural condition, demands, prohibition, and models.” 

Yang dimaksudkan adalah standar nilai-nilai perilaku anak didapat 

melalui tuntutan-tuntutan maupun larangan-larangan, dan model yan 

disajikan oleh kondisi budaya. Beberapa budaya dapat memengaruhi 

perkembangan emosi dan perilaku anak misalnya saja contoh tindak 

kekerasan yang diekspose media (telivisi, film, maupun internet), 

penyalahgunaan narkoba yang seharusnya sebagai obat medis dan 

penenang, gaya hidup yang menjurus pada disorientasi seksualitas, 

tuntutan-tuntutan dalam agama, dan korban kecelakaan nuklir 

maupun perang. 

3. Klasifikasi dan Karakteristik Anak Tunalaras 

Ada beberapa macam klasifikasi ketunalarasan. Klasifikasi 

menurut Sunardi (1995: 28-34), antara lain: “a) klasifikasi psikiatris; b) 

klasifikasi DSM (Diagnostic and Statistical Manual); c) klasifikasi 

behavioristik”. Klasifikasi-klasifikasi ketunalarasan tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Klasifikasi psikiatris 

1)  Tingkat ringan 

Penyimpangan perilaku yang memiliki karakteristik konflik emosi 

dan kecemasan tetapi masih punya hubungan dengan dunia nyata.  
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2)  Tingkat berat 

a) Psiychosis, ditandai dengan karakteristik penyimpangan 

perilaku dari pola perilaku normal dalam berfikir, berbicara dan 

bertindak. 

b) Schizophrenia. DSM-IV (dalam Terry L. Shepherd, 2010: 36) 

menyatakan karakteristik schizophrenia yaitu “delusion and 

hallucinations, disorder in speech, disorganized or catatonic 

behavior, and inappropriate expression of emotion.” Dengan 

kata lain anak dengan Schizophrenia memiliki karakteristik 

adanya delusi dan halusinasi, gangguan dalam berbicara, 

perilaku tidak teratur atau katatonik, dan ekspresi emosi yang 

tidak pada tempatnya. 

c) Autism. Autis merupakan perkembangan yang berat pada anak-

anak gejalanya mulai dapat diamati pada usia sebelum 3 tahun. 

Mirza Maulana (2008: 17), menjelaskan bahwa “Perkembangan 

karakteristik anak autis mengalami gangguan dalam masalah 

perilaku, interaksi, dan gangguan komunikasi.” 

b. Klasifikasi menurut DSM 

1) Gangguan Intelektual dan Perkembangan 

a) Organic Mental Disorders merupakan gangguan yang 

disebabkan oleh disfungsi otak atau keruskan pada jaringan sel 

otak. Sunardi (1995: 29), menyatakan “kerusakan atau disfungsi 

otak pada organic mental disorders dapat terjadi secara permanen 
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dan atau sementara yang mengakibatkan gangguan pada intelektual 

dan perkembangan”; b) Autism: Terry L. Shepherd (2010: 36), 

menyatakan “children with schizophrenic are identified as having 

autism.” Kebanyakan anak dengan skizofrenia juga teridentifikasi 

sebagai penyandang autis. Biasanya ditandai dengan perilaku 

mogok bicara atau bahkan bicara menggunakan bahasa asing yang 

tidak dimengerti secara umum. 

2) Gangguan tingkah laku 

a) Attention Deficit Hyperactive Disorders (ADHD). Menurut John 

W. Santrock (2007: 235), “Attention Deficit Hyperactive Disorders 

merupakan ketidakmampuan anak pada pemusatan perhatian; 

hiperaktif; dan impulsif”; b) conduct disorders, Terry L. Shepherd 

(2010: 33), memaparkan karakteristik conduct disorders yaitu 

“antisocial behaviors include fighting, assaulting others, 

destroying property, stealing, lying, and being physically cruel to 

people or animals.” Karakteristik anak dengan conduct disorders 

yaitu perilaku anti-sosial termasuk melawan, menyerang, 

menghancurkan barang, mencuri, berbohong, dan tindak 

kekejaman fisik pada manusia maupun binatang; c) Psychosexual 

Disorders (kelainan perilaku dan fungsi seksual). 

3) Gangguan emosi 

a) Anxiety Disorders, Terry L. Shepherd (2010: 29), memaparkan 

“anxiety disorders are characterized by excessive fear, worry, and 
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uneasiness that prevent an individual from functioning in daily 

life.” Anxiety Disorders merupakan gangguan kecemasan yang 

ditandai oleh rasa takut yang berlebihan, cemas, dan gelisah yang 

membuat seseorang tidak nyaman menghadapi tugasnya dalam 

kehidupan sehari-hari; b) Depresi, John W. Santrock (2007: 238), 

menyatakan “depresi adalah jenis gangguan mood dimana 

pengidapnya merasa dirinya tidak berharga sama sekali, percaya 

bahwa keadaan tidak akan pernah membaik, dan tampak lesu dan 

tidak bersemangat dalam jangka waktu lama.” Biasanya gangguan 

depresi muncul pada usia remaja. 

c. Klasifikasi behaviouristik 

1) Conduct disorders, yaitu perilaku anti-sosial termasuk melawan, 

menyerang, menghancurkan barang, mencuri, berbohong, dan 

tindak kekejaman fisik pada manusia maupun binatang 

2) Socialized aggression. Menurut Sunardi (1995: 33-34), “anak 

dengan socialized aggression memiliki karakteristik perilaku 

menjadi anggota kelompok kejahatan, penyalahgunaan narkoba dan 

loyal di dalamnya serta suka melanggar segala macam peraturan, 

dan lain-lain.” 

3) Withdrawal, merupakan “gangguan ketunalarsan yang berupa 

kecemasan berlebihan, menarik/menutup diri, extrovert, depresi” 

(Sunardi, 1995: 33). 
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4) Immaturity (kurang dewasa). Dengan karakteristik yaitu 

“kemampuan memperhatikan pendek, tidak dapat berkonsentrasi, 

melamun, lemah koordinasi, pasif, mudah bosan, kurang mampu 

bersosialisasi dengan teman sebaya, gagal melaksanakan tugas 

tepat waktu dan lain-lain” (Sunardi, 1995: 34). 

Dari penjabaran tersebut, klasifikasi anak tunalaras dapat 

dibedakan menjadi tiga, yakni klasifikasi menurut faktor biologis; 

klasifikasi menurut faktor keluarga dan sekolah; dan klasifikasi menurut 

faktor budaya. Kelainan tersebut mengakibatkan anak tunalaras 

mengalami penyesuaian sekolah atau dalam bidang akademik yang 

buruk. 

Berdasarkan klasifikasi yang diungkapkan di atas, memberi 

gambaran klasifikasi dan karakteristik subjek penelitian. Gambaran 

subjek di lapangan adalah siswa tunalaras dengan klasifikasi menurut 

DSM memiliki gangguan tingkah laku dan emosi, yang jika ditilik dari 

segi psikiatris subjek masih termasuk kategori ringan. Sebagai akibat 

karakteristik belajar subjek dengan ketunalarasan yaitu: hasil belajar anak 

tunalaras sering dibawah rata-rata, kurang dewasa yang ditunjukkan 

dengan kemampuan belajarnya yang tidak sesuai dengan usianya, 

kurangnya kemampuan mengingat dalam membaca dan berhitung, dan 

tidak memiliki sense of problem solving dalam menghadapi masalah 

sehari-harinya, yaitu kurang dapat menerapkan kemampuan yang 

dimiliki ketika menghadapi masalah. Hal tersebut sesuai seperti yang 
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dikatakan oleh Daniel P. Hallahan, dkk (2009: 278) “most student with 

emotional and behavioral disorders are underachiever at school, they do 

not usually achieve at the level expected for their mental age, lack basic 

reading and arithmetic skills, often unable to apply their skills to 

everyday problem”. 

Masalah dari gangguan perilaku dan emosi yang dialami siswa 

tunalaras saat pembelajaran dapat dikarenakan tidak dapat menyesuaikan diri 

dengan materi pembelajaran yang diajarkan. Biasanya pada saat hal ini terjadi 

anak tunalaras akan merasa kurang mampu mengikuti sehingga dapat 

mengakibatkan penurunan konsentrasi karena berkurangnya minat belajar 

namun meningkatkan hiper-aktivitas mereka, yaitu karakteristik perilaku 

sosial dan emosional yang menyimpang yang mengganggu jalannya 

pembelajaran. Pada saat seperti inilah, mereka dapat dipindahkan ke kelas 

khusus. 

B. Tinjauan Tentang Pembelajaran Inklusi 

1. Pengertian Pembelajaran Inklusi 

Mendefinisikan pembelajaran inklusi itu penting karena banyak 

orang masih menganggap bahwa inklusi hanya merupakan versi lain dari 

Pendidikan Luar Biasa. Seperti yang diungkapkan oleh Sue Stubbs 

(2002: 38), “pendidikan inklusi bukan nama lain untuk pendidikan 

kebutuhan khusus. Pembelajaran pada pendidikan inklusi menggunakan 

pendekatan yang berbeda dalam mengidentifikasi dan mencoba 

memecahkan kesulitan yang muncul di kelas.” Dari pernyataan tersebut, 
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proses pembelajaran pada pendidikan inklusi sebagai salah satu solusi 

untuk penanganan pemenuhan kebutuhan belajar bagi seluruh anak 

termasuk di dalamnya anak-anak berkebutuhan khusus. 

Konsep ideal pendidikan inklusi adalah kelas yang dapat 

menampung dan memberi kesempatan pada semua peserta didik pada 

proses pembelajarannya. Seperti yang dijelaskan Foreman & Mitchell, 

2005 (dalam Nur Azizah, 2008: 2) adalah “pemberian kesempatan yang 

adil kepada semua anak untuk dapat mengikuti pembelajaran tanpa 

memandang perbedaan gender, etnik, status sosial ekonomi dan 

kemampuan.” Inklusi dalam pembelajaran merupakan proses 

peningkatan partisipasi siswa dan mengurangi keterpisahannya dari 

budaya, kurikulum dan komunitas sekolah setempat (Sue Stubbs, 2002: 

39). Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 77/P Tahun 2007 Pasal 

1 (dalam Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 70 

tahun 2009 tentang pendidikan inklusi), menyatakan yang dimaksud 

dengan pendidikan inklusi adalah “sistem penyelenggaraan pendidikan 

yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki 

kelaianan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istemewa 

untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan 

pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.” 

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkankan 

bahwa pembelajaran inklusi merupakan usaha-usaha pendidikan yang 

memfasilitasi seluruh peserta didik, baik siswa dengan kemampuan 
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normal maupun siswa berkebutuhan khusus untuk mengembangkan 

kompetensi akademiknya sesuai dengan potensi dan kemampuan yang 

dimiliki berdasar pada karakteristik masing-masing peserta didik dalam 

satu kelas pada proses kegiatan belajar mengajar. 

2. Komponen-komponen Pembelajaran Inklusi 

Secara umum pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang ramah dan fungsional 

agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya. Untuk mendukung 

keberhasilan pembelajaran inklusi dibutuhkan komponen-komponen 

yang mmendasari berjalannya pembelajaran inklusi tersebut. Umumnya 

komponen-komponen dalam pembelajaran inklusi tidak jauh berbeda 

dengan pembelajaran reguler karena pada saat ini pendidikan 

menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Komponen-

komponen berikut yang setidaknya harus ada demi mendasari 

berjalannya pembelajaran inklusi yaitu: a) tujuan pembelajaran; b) 

materi; c) strategi pembelajaran; dan d) evaluasi (Akhmad Sudrajat, 

2008). Sedangkan Depdiknas (2007) menambahkan komponen-

komponen lain yaitu komponen guru dan media dan sarana prasarana. 

Dengan demikian dapat disimpulkan komponen-komponen yang 

ada dalam pendidikan inklusi antara lain: a) tujuan pembelajaran; b) 

materi pembelajaran; c) peserta didik; d) pendekatan pembelajaran; e) 

metode pembelajaran; f) guru; g) media dan sarana prasarana; dan h) 
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evaluasi. Komponen-komponen dalam pembelajaran inklusi tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut ini: 

a. Tujuan pembelajaran 

Tujuan praktis yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan 

pendidikan inklusi yaitu membuat pembelajaran fungsional dapat 

dirasakan manfaatnya langsung baik oleh siswa, guru, orang tua 

maupun masyarakat. Namun Tarmasyah (2007: 111 – 114), merinci 

tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran inklusi, yaitu: “1) 

tujuan untuk siswa; 2) tujuan untuk guru; 3) tujuan untuk orangtua 

siswa; 4) tujuan untuk guru." Tujuan-tujuan pembelajaran inklusi 

dapat dijelaskan berikut ini: 

1) Tujuan untuk siswa secara umum: 

a) Mengembangkan kepercayaan diri siswa, agar siswa dapat 

merasa bangga pada diri sendiri atas prestasi yang dicapai. 

b) Memandirikan siswa, dengan memberikan penerapan pelajaran 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

c) Siswa mampu berinteraksi secara aktif dengan teman, guru dan 

masyarakat di lingkungan sekitar sekolah. 

d) Mengajarkan siswa untuk menerima perbedaan dan mampu 

beradaptasi mengatasi perbedaan, sehingga secara keseluruhan 

dapat melatih siswa untuk menjadi kreatif dalam pembelajaran. 
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Bandi Delphie (2006: 88), menambahkan rumusan “tujuan 

pembelajaran untuk anak tunalaras terfokus pada perkembangan 

sosial emosional” yang dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a) Meningkatkan kepuasan diri, yaitu merasa sehat, meningkatkan 

konsep diri, meningkatkan kepercayaan diri, aktualisasi diri dan 

peningkatan kesadaran akan tubuh. Maksudnya anak tunalaras 

sering mengabaikan keadaan dirinya, sering bertendensi ke arah 

symptoms fisik seperti merasa sakit, atau ketakutan-ketakutan 

dengan orang maupun dengan permasalahan sekolah. Sehingga 

pendidikan inklusi bertujuan meningkatkan konsep diri anak 

tunalaras agar anak mengenal dirinya sendiri, meningkatkan 

kepercayaan diri untuk menghilangkan ketakutan-ketakutan 

dengan orang lain maupun permasalahan sekolah yang sering 

menghantui anak tunalaras, dan peningkatan kesadaran tubuh 

agar anak tidak lagi sering merasa sakit yang sesungguhnya 

tidak nyata. 

b) Meningkatkan perkembangan fungsional. Anak tunalaras 

memiliki hambatan dalam hal melakukan hubungan sosial baik 

dengan teman sebayanya, guru, maupun masyarakat di 

lingkungan sekitarnya. Hambatan tersebut menjadikan anak 

tunalaras kurang mampu bekerjasama, kurang mengerti tentang 

norma dalam masyarakat, bahkan kurang memiliki pandangan 

terhadap kepribadian yang baik untuk dirinya sendiri sehingga 
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mereka kurang dapat melakukan interaksi antarpribadi dalam 

suatu hubungan sosial. Pendidikan inklusi dimaksudkan agar 

anak tunalaras memiliki sikap bermasyarakat, memiliki 

pandangan terhadap nilai-nilai dan kepribadian, dan akhirnya 

anak tunalaras dapat menyenangi hubungan antarpribadi dalam 

suatu lingkungan kehidupan. 

c) Meningkatkan perkembangan emosional. Anak tunalaras sering 

merasa depresi tingkat berat, dan sering bertingkah laku kurang 

dapat menyampaikan perasaan pada tempatnya. Pendidikan 

inklusi dimaksudkan agar anak tunalaras mencapai kestabilan 

emosi, dan menyampaikan perasaan-perasaan dalam dirinya 

pada tempatnya, sehingga mereka dapat bergaul. 

2) Tujuan untuk guru: 

a) Membuat guru memperoleh kesempatan belajar untuk 

melakukan pembelajaran dalam setting inklusi. 

b) Melatih keterampilan guru dalam melakukan pembelajaran 

untuk peserta didik yang memiliki beragam karakteristik. 

c) Melatih guru agar untuk mengatasi tantangan dalam 

memberikan pelayanan kepada semua siswa. 

d) Pembelajaran di kelas inklusi mengajarkan pada guru agar dapat 

bersikap positif dalam situasi yang beragam. 

e) Memberi peluang pada guru agar dapat menggali dan 

mengembangkan serta mengaplikasikan berbagai gagasan baru 
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melalui komunikasi dengan siswa secara pro aktif, kreatif dan 

kritis. 

3) Tujuan bagi orangtua siswa: 

a) Diharapkan orangtua dapat belajar tentang cara mendidik dan 

membimbing anak dengan teknik yang digunakan guru. 

b) Dapat membuat orangtua terlibat secara langsung dalam 

membantu anak belajar. 

c) Orangtua tentunya akan merasa lebih dihargai ketika 

diikutsertakan menjadi mitra dalam memberikan kesempatan 

mendidik anaknya secara berkualitas dan membantu 

memecahkan masalah yang terjadi. 

d) Orangtua lebih akan lebih memahami kemampuan anaknya dan 

kemampuan masing-masing individu sehingga orang tua dapat 

menerima keadaan tersebut. 

4) Tujuan untuk masyarakat: 

a) Masyarakat dapat melihat bahwa dengan adanya layanan 

pendidikan untuk semua dapat digunakan untuk menjadi solusi 

mengatasi masalah yang menyebabkan penyimpangan sosial. 

b) Semua anak di masyarakat dapat mengenyam pendidikan 

sehingga dapat menjadi sumber daya yang potensial. 

Pembelajaran inklusi dibentuk pada umumnya selain untuk 

meningkatkan potensi yang dimiliki para pelaku pendidikan dalam 

hal ini guru dan siswa, juga bermanfaat untuk masyarakat yang lebih 
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luas, contohnya orang tua para siswa dan lingkungan masyarakat 

tempat siswa tinggal maupun tempat pelaksanaan pembelajaran 

inklusi. Tujuannya untuk menjalin mitra kerjasama dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan sebagai bentuk bekerjasama antar 

disiplin ilmu guna saling melengkapi dan saling membantu dalam 

mengatasi masalah. 

b. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran pada kelas inklusi berlandaskan pada 

kurikulum yang tercakup dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Menurut Rendy Wirajuniarta (2010), pada 

jenjang sekolah dasar ”materi pembelajaran dalam KTSP tersebut 

meliputi lima kelompok mata pelajaran, yaitu: kelompok mata 

pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran 

kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, dan 

kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.” 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab X Pasal 36 ayat 2 (halaman 

20), mengenai kurikulum dinyatakan bahwa “kurikulum pada semua 

jenjang pendidikan dan semua bentuk atau jenis penyelenggara 

pendidikan diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi 

daerah dan potensi peserta didik. Materi dikembangkan sesuai 

dengan relevansi oleh setiap satuan pendidikan.” Materi utamanya 
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yaitu peningkatan iman dan takwa; peningkatan akhlak mulia; 

peningkatan potensi, kecerdasan, minat dan bakat peserta didik; 

keragaman potensi daerah dan lingkungan; tuntutan pembangunan 

daerah dan nasional; tuntutan dunia kerja; perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni; agama; dinamika perkembangan 

global; dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 

Sehingga dapat disimpulkan materi pembelajaran pada 

pendidikan dasar dan menengah pada semua bentuk atau jenis 

pendidikan wajib memuat mata pelajaran: pendidikan agama; 

pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu 

pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; 

pendidikan jasmani dan olahraga; keterampilan/kejuruan; dan 

muatan lokal. Tugas guru adalah menyampaikan esensi dari materi-

materi tersebut kepada peserta didik baik peserta didik reguler 

maupun siswa tunalaras. 

c. Peserta Didik di Kelas Inklusi 

Setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan, tak 

terkecuali Anak Berkebutuhan Khusus. Siswa atau peserta didik 

merupakan pengguna utama layanan pendidikan. Pendidikan inklusi 

merupakan pendidikan yang menawarkan layanan pendidikan bagi 

siapa saja yang membutuhkan, oleh karena itu siswa menjadi fokus 

utama dalam pembelajaran di kelas inklusi. Jelas pembelajaran pada 

setting inklusi merupakan solusi yang baik bagi perkembangan 
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pendidikan untuk semua karena kelas inklusi dapat menerima anak 

dengan berbagai karakteristik dan perbedaan kemampuan dalam satu 

ruang dan dalam satu sesi pembelajaran. 

Pada pembelajaran inklusi guru dituntut memiliki pengetahuan, 

pemahaman dan keterampilan mengenal peserta didiknya. Tujuannya 

tentu saja agar guru dapat memberikan layanan pembelajaran yang 

tepat yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan belajar siswanya. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal I ayat 4 (halaman 3), yang 

dimaksud dengan “peserta didik adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran 

yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.” 

Sejauh ini hampir di semua sekolah yang berlabelkan inklusi 

idealnya memiliki siswa dengan berbagai karakteristik. Siswa 

reguler dan siswa berkebutuhan khusus menempuh pendidikan 

dalam satu kelas. Walaupun jumlah siswa reguler dan siswa 

berkebutuhan khusus di kelas inklusi sejauh ini jelas memang lebih 

banyak siswa reguler dibanding siswa berkebutuhan khususnya 

(berdasarkan hasil pengamatan). Pada umumnya berdasarkan hasil 

observasi peneliti dalam satu kelas hanya terdapat 3-5 siswa 

berkebutuhan khusus dengan berbagai klasifikasi kekhususan. 
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d. Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran dalam pendidikan inklusi idealnya 

menggunakan pendekatan individual. Walaupun guru juga 

diharapkan dapat mengajar dengan gaya konvensional klasikal, 

mengingat guru menghadapi siswa yang tidak sedikit dalam satu 

kelas. Maksudnya, guru kelas tetap berperan sebagai manajer dan 

fasilitator yang mengampu satu kelas dengan jumlah siswa yang 

tidak sedikit sehingga guru tetap menggunakan gaya belajar yang 

konvensional dan klasikal, namun guru tetap melaksanakan 

pendidikan secara individual agar dapat memahami karakteristik 

masing-masing individu siswa di kelasnya. 

Pendekatan secara individual untuk memahami siswa dapat guru 

lakukan di langkah awal sebelum memulai merancang pembelajaran. 

Langkah awal guru yaitu dengan melakukan asesmen. Menurut 

Tarmansyah (2007: 183), “asesmen merupakan usaha untuk 

mendapatkan informasi tentang potensi dan hambatan belajar yang 

sudah dimiliki siswa." Tujuan asesmen tentu saja untuk mengetahui 

kebutuhan-kebutuhan belajar siswanya agar dapat terpenuhi. Hasil 

dari asesmen digunakan sebagai landasan guru untuk menyusun 

Program Pembelajaran Individual (PPI). Program Pembelajaran 

Individual dimaksudkan agar pembelajaran yang akan diberikan 

sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa. 
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Hasilnya, diharapkan dengan menggunakan dua cara pendekatan 

yaitu pendekatan konvensional dan pendekatan individual 

diharapkan dapat menciptakan pembelajaran dalam pendidikan 

inklusi yang ramah dan fungsional untuk seluruh anggota kelas 

inklusi. Iklim pembelajaran yang ramah akan mendorong semua 

komponen dan elemen pelaku pendidikan inklusi dalam membantu 

proses pembelajaran untuk siswa, terutama siswa berkebutuhan 

khusus. Selebihnya pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran 

kelas inklusi yang terdapat siswa tunalaras di dalamnya akan 

dijelaskan pada kajian pustaka Pelaksanaan Pendidikan Inklusi bagi 

Siswa Tunalaras halaman 48-49. 

e. Metode Pembelajaran 

Untuk melaksanakan pembelajaran guru membutuhkan 

penggunaan metode agar pembelajaran berlangsung sistematis, dan 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pada dasarnya metode 

dalam pembelajaran inklusi dapat diadopsi dari metode-metode pada 

pembelajaran secara umumnya. Namun pada pembelajaran inklusi 

wajib menggunakan perpaduan metode konvensional dan metode 

khusus untuk memberikan layanan pendidikan dalam satu sesi 

pembelajaran. 

Metode pembelajaran yang digunakan pada kelas inklusi 

menggunakan dua prinsip yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. 
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Tarmasyah (2007: 191-194), mengungkapkan prinsip-prinsip umum 

mencakup: 

“1) Metode yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa; 

2) Metode kontekstual yang memanfaatkan sumber belajar 

dari lingkungan sekitar; 3) Strategi belajar terarah yang 

memusatkan tujuan pembelajaran secara jelas; 4) Dinamika 

sosial dan kelompok yang mengembangkan strategi 

peningkatan hubungan sosial agar siswa mampu 

mengoptimalkan interaksi sosial; 5) Belajar sambil bekerja, 

yang memberikan kesempatan belajar praktek atau percobaan 

atau penelitian atau pengamatan; 6) Pendekatan urutan 

belajar yang bersifat perkembangan yang membantu siswa 

mengenali diri sendiri; 7) Metode inkuiri yang mendorong 

siswa melibatkan diri secara maksimal dengan seluruh 

kemampuannya untuk menyelidiki secara sistematis, kritis, 

logis, analisis, sehingga dapat menemukan sendiri pemecahan 

masalah yang dihadapi dengan penuh percaya diri; 8) Metode 

pemecahan masalah yang menekankan pada pengajaran 

untuk berfikir tentang cara memecahkan masalah, mencari, 

memproses dan merumuskan berbagai macam informasi.” 

 

Penggunaan metode dengan prinsip khusus pada kelas inklusi 

bergantung pada jenis atau klasifikasi siswa berkebutuhan khusus 

yang ada di kelas inklusi. Prinsip khusus mengarah pada metode 

pembelajaran khusus yang seharusnya digunakan guru dalam 

membantu proses kegiatan belajar mengajar untuk siswa 

berkebutuhan khusus. 

f. Guru 

Kelas inklusi memiliki dua orang guru yaitu guru kelas dan guru 

pendamping khusus. Sebagai pendidik di kelas inklusi guru dituntut 

untuk dapat menjadi guru yang efektif. Guru tidak dapat lepas dari 

kemampuannya atau keterampilannya dalam mengelola kelas, 

menjalankan strategi belajar, dan dalam menggunakan metode 
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pembelajaran yang umumnya dipakai pada kelas konvensional. 

Begitupun guru pendamping khusus, namun guru pendamping 

khusus juga harus mempunyai keterampilan khusus dalam 

memberikan penanganan tambahan untuk siswa berkebutuhan 

khusus terutama siswa tunalaras. 

Menurut Tarmansyah (2007: 138), “guru di sekolah dengan 

setting inklusi hendaknya memerhatikan beberapa hal, yaitu: 1) 

mengerti minat dan potensi siswa; 2) dapat menganalisa kegiatan 

pembelajaran yang tepat untuk siswa agar siswa dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan; 3) memiliki pengetahuan 

tentang metode dan pendekatan dalam pemberian tugas untuk siswa, 

sehingga terjadi interaksi yang komunikatif.” Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) dalam E. Mulyasa (2008: 53), memaparkan 

“peran guru pada umumnya yaitu sebagai fasilitator, motivator, 

pemacu, dan pemberi inspirasi.” Namun diluar peran guru pada 

umumnya, peran dari guru kelas dan guru pendamping khusus pada 

kelas inklusi dapat dijelaskan berikut ini: 

1) Peran Guru Kelas 

Menurut Wahyu Sri Ambar Arum (2005: 198), guru kelas 

merupakan “guru yang mampu mengemban tanggung jawab umum 

program-program dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi.” 

Peran guru kelas dijabarkan berdasarkan komponen-komponen 

pendidikan inklusi, antara lain: 
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a) Dapat merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan 

merumuskannya dalam RPP atau Silabus. 

b) Dapat mengelola materi yang akan diajarkan. 

c) Terampil menggunakan metode yang dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa. 

d) Dapat memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. 

e) Guru dapat melakukan evaluasi hasil belajar. 

f) Terampil mengatur strategi belajar terarah yaitu 

mengembangkan strategi yang dapat meningkatan hubungan 

sosial agar siswa mampu mengoptimalkan interaksi sosial. 

Peran guru di kelas juga tidak lepas dari keterampilan guru dalam 

menggunakan metode belajar konvensional saat mengajar. Guru 

harus tau, memahami dan terampil menggunakan metode-metode 

belajar seperti yang telah dikaji pada point (e) mengenai “Metode 

Pembelajaran” (halaman 31). 

2) Peran Guru Pendamping Khusus 

Menurut John W. Santrock (2007: 246), “guru pendamping 

khusus adalah guru sumber daya yang memberikan pelayanan yang 

bermanfaat bagi anak-anak penderita ketidakmampuan maupun 

yang mengalami gangguan belajar.” Tentu saja sebagai seorang 

guru pendamping khusus, guru harus memiliki keterampilan 

khusus untuk menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus apapun 
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klasifikasinya. Peranan Guru Pendamping Khusus di kelas inklusi 

menurut Wahyu Sri Ambar Arum (2005: 203) antara lain: 

“a) Sebagai pengajar braile untuk siswa tunanetra; b) Sebagai 

pengajar Orientasi Mobilitas untuk siswa tunanetra; c) 

Sebagai pengajar bina wicara untuk siswa dengan gangguan 

komunikasi; d) Sebagai pendamping dan pengajar khusus 

bagi siswa tunagrahita; e) Sebagai pendamping siswa 

tunadaksa; f) Sebagai pendamping dan pengajar bina sosial 

dan pribadi pada siswa dengan gangguan emosi dan perilaku; 

g) Sebagai pengajar siswa berkesulitan belajar membaca, 

menulis, dan berhitung; h) Sebagai pengajar khusus bagi 

siswa berbakat.” 

 

Guru Pendamping Khusus harus dapat menyelenggarakan 

pembelajaran baik di kelas reguler, inklusi, maupun di sekolah 

luar biasa. Guru Pendamping Khusus harus dapat mendampingi 

semua siswa yang berkebutuhan khusus di kelasnya pada segala 

macam situasi terutama saat siswa mengalami kesulitan belajar di 

kelas, maupun saat guru kelas merasa kesulitan menghadapi siswa 

yang bersangkutan. John W. Santrock (2007: 246) menyebutkan 

pendamping khusus biasanya bertugas membantu meningkatkan 

kemampuan membaca, menulis, atau matematika baik di ruang 

kelas reguler maupun di ruang kelas khusus. 

Guru Pendamping Khusus yang menangani siswa tunalaras 

hendaknya memiliki keterampilan tambahan. Keterampilan 

tambahan tersebut yaitu berupa keterampilan memberi latihan-

latihan bina diri dan terapi untuk permasalahan emosi dan perilaku. 

Latihan dan terapi tersebut seperti dijelaskan pada kajian teori 

mengenai latihan dan terapi tambahan di halaman 50-52. 
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g. Media dan Sarana Pembelajaran 

Menurut Depdiknas (2007), “media dan sarana di sekolah inklusi 

tidak berbeda dengan sekolah reguler pada umumnya.” Pengadaan 

media dan sarana pada sekolah penyelenggara pembelajaran inklusi 

didasarkan pada skala prioritas dan rasio pengguna. Terutama dalam 

penentuan media dan sarana khusus untuk setiap jenis kelainan. 

Maksudnya yaitu sesuai kebutuhan siswa, mudah dioperasikan atau 

tidak memerlukan tenaga operasional khusus. 

Sarana atau media juga harus mudah diadakan atau murah atau 

dapat dibuat sendiri oleh pengelola pendidikan. Akan jauh lebih baik 

jika sarana atau media tidak mudah rusak mengingat siswa yang 

ditangani memiliki berbagai macam karakteristik dan kebutuhan 

belajar yang berbeda. Pengadaan media dan sarana tidak harus selalu 

baru. Guru yang kreatif dapat memanfaatkan lingkungannya sebagai 

sumber belajar. Misalnya saja dengan pemanfaatan media papan tulis 

yang telah ada di kelas. Dapat juga dilakukan dengan pengefektifan 

posisi tempat duduk siswa. Guru juga dapat menjadikan lingkungan 

sebagai sumber belajar kontekstual. 

Yang perlu diingat dalam pengadaan dan pemanfaatan media dan 

sarana dalam pendidikan inklusi adalah penempatannya yang 

strategis pada setting fisik kelas maupun sekolah inklusi. Sebisa 

mungkin media dan sarana mudah dijangkau dan diletakkan sesuai 

dengan setting fisik maupun posisi tempat duduk siswa di kelas. 
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Guru bertanggung jawab untuk memastikan setiap anak bisa 

mengakses fasilitas di sekolah serta bertanggung jawab berkenaan 

dengan aksesibilitas dengan mengkomunikasikan kebutuhan anak 

kepada orang yang lebih berwenang. 

h. Evaluasi 

Evaluasi adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi 

untuk mengukur hasil belajar peserta didik (Depdiknas, 2007). 

Menurut Tarmansyah (2007: 200), “evaluasi merupakan kegiatan 

tindak lanjut dari perencanaan dan pelaksanaan pendidikan inklusi”. 

Evaluasi dalam pembelajaran di sekolah inklusi pada dasarnya 

sama seperti sekolah pada umumnya. Fungsi evaluasi untuk semua 

sekolah yaitu untuk mengetahui dan mengukur ketercapaian 

kompetensi (daya serap sesuai indikator) dan kemajuan hasil belajar.  

Radno Harsanto (2007: 167), memaparkan beberapa tujuan evaluasi 

yaitu: “1) mendiagnosis kekuatan dan kelemahan siswa; 2) 

memonitor kemajuan siswa; 3) mengualifikasi nilai prestasi siswa; 4) 

mengukur efektivitas proses pembelajaran; 5) menentukan standar 

sekolah dalam masyarakat; 6) membantu mengevaluasi guru; 7) 

mengklarifikasi tujuan pembelajaran.”  

Dengan demikian tujuan evaluasi adalah untuk menentukan 

tingkat ketercapaian tujuan pendidikan dan atau tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Depdiknas (2007), 
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menyebutkan dalam Garis Besar Program Pengajaran evaluasi harus 

memperhatikan: 

“1) Penilaian dapat dilakukan dalam bentuk tes dan non tes; 

2) Penilaian mencakup 3 aspek kemampuan (kognitif, afektif, 

psikomotor); 3) Penilaian menggunakan berbagai macam 

cara, misalnya: observasi, mendengarkan, menggunakan 

pertanyaan, mengamati hasil kegiatan, dan tes; 4) Tidak 

diskriminatif terhadap siswa.” 

 

Berdasarkan uraian-uraian di atas evaluasi adalah kegiatan yang 

mempunyai tujuan untuk memperoleh, menganalisa data tentang 

proses dan hasil belajar siswa. Evaluasi dilakukan secara 

berkelanjutan guna memperoleh informasi yang tepat. Informasi 

tersebut digunakan untuk mengambil keputusan dalam merancang 

program pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui 

keberhasilan dari proses pembelajaran. Jika hasil evaluasi 

menunjukkan siswa dapat mencapai keberhasilan atau sesuai Kriteria 

Kemampuan Minimal, maka siswa dapat diberi materi pelajaran 

selanjutnya. Namun jika hasil evaluasi menunjukkan siswa belum 

mencapai Kriteria Kemampuan Minimal siswa dapat diminta untuk 

mengulang isi pelajaran dari awal atau dengan remidi sesuai materi 

yang belum tercapai. 

3. Pengelolaan Pembelajaran Inklusi untuk Anak Tunalaras 

Pengelolaan pembelajaran inklusi untuk anak tunalarasa adalah 

implementasi pengelolaan pendidikan inklusi bagi anak tunalaras dengan 

berdasar pada manajemen pendidikan inklusi. Dalam bukunya 

Tarmansyah (2007: 144-172), menyebutkan “komponen-komponen 
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pokok yang terdapat dalam manajemen pendidikan inklusi meliputi: 

manajemen tenaga kependidikan, manajemen kurikulum, manajemen 

media dan sarana-prasarana, dan manajemen kerjasama interdisiplin 

ilmu”. Komponen-komponen pokok dalam manajemen pendidikan 

inklusi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Manajemen Tenaga Kependidikan. 

Depdiknas (2007), menyebutkan ”tugas tenaga kependidikan 

adalah menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, 

mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis 

dalam bidang pendidikan.” Hal yang sangat penting dalam 

keberhasilan pendidikan inklusi untuk siswa tunalaras adalah sikap 

guru yang mengatur jalannya kegiatan belajar mengajar di kelas 

tersebut. Guru perlu mewaspadai bahwa kesulitan siswa tunalaras 

tidak hanya di bidang akademis saja tetapi juga dari segi sosial. 

Yang dibutuhkan guru dalam kelas inklusi jelaslah berupa kebutuhan 

akan penemuan cara yang lebih baik ketika menerima siswa 

tunalaras di kelas inklusi. 

J. David Smith (2006: 161), mengemukakan cara-cara yang lebih 

baik dalam menerima siswa tunalaras tersebut bisa saja dengan sikap 

guru yang setidaknya fleksibel dalam harapan-harapan akademis 

karena karakteristik belajar siswa berbeda dan ada pada level yang 

berbeda pula, fleksibel dalam harapan-harapan perilaku untuk 

menangani siswa ke arah kemampuan sikap sosial yang baik, dan 
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sikap humor yaitu mampu memperlihatkan sikap yang tidak melulu 

serius karena seringnya daya ingat siswa meningkat jika pesan yang 

disampaikan guru terealisasi melalui humor. 

Menurut Tarmansyah (2007: 154), tenaga kependidikan di 

sekolah inklusi meliputi tenaga kependidikan (guru), pengelola 

satuan pendidikan, pustakawan, dan laboran. Guru dalam pendidikan 

inklusi untuk tunalaras sendiri meliputi guru kelas, guru mata 

pelajaran, serta guru pendamping khusus. 

Kompetensi dan peran guru inklusi untuk anak tunlaras tidak beda 

dengan kompetensi dan peran guru inklusi pada umumnya, hanya 

saja dapat ditambahkan guru inklusi setidaknya memiliki 

kemampuan mengajar dengan metode yang tepat untuk siswa 

tunalaras. Dalam satuan pendidikan hendaknya terdapat spesifikasi 

tugas dalam kependidikan yaitu pengaturan pembagian tugas dan 

pola kerja antara guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru 

pendamping khusus dalam memberikan layanan pendidikan khusus 

pada siswa tunalaras (Tarmansyah, 2007: 154). 

b. Manajemen Kurikulum 

Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang menyesuaikan 

dengan kebutuhan siswa. Siswa tunalaras membutuhkan layanan 

pendidikan khusus sehingga harus memperoleh dukungan pelajaran 

tambahan dalam konteks kurikulum reguler, bukan kurikulum yang 
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berbeda. Tarmansyah (2007: 155-156), menyebutkan tujuan praktis 

kurikulum dalam setting inklusi yaitu: 

“1) Panduan untuk mengkaji beberapa aspek vital dan proses 

dalam hubungan pembelajaran; 2) Mendukung kesadaran 

akan inter relasi yang berkesinambungan antara aspek-aspek 

dan proses pembelajaran; 3) Panduan untuk menemukan sub 

aspek dan proses-proses yang penting; 4) Panduan untuk 

merencanakan pembelajaran; 5) Sebagai kerangka sistem 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi situasi 

pembelajaran.” 

 

Kebijakan kurikulum yang digunakan pada semua jalur maupun 

jenjang pendidikan saat ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (Akhmad Sudrajat, 2008). Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan menggunakan Program Pembelajaran Individual dengan 

modifikasi kurikulum. Modifikasi-modifikasi pada kurikulum 

tingkat satuan pendidikan tersebut dilakukan terhadap komponen-

komponen berikut ini: 

1) Alokasi waktu  

Menurut Bambang Wagiman (2009), alokasi waktu adalah 

“jumlah atau banyaknya waktu yang diberikan untuk penugasan 

terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur (kegiatan tatap 

muka mata pelajaran dan praktek).” Pemanfaatan alokasi waktu 

tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik 

dalam mencapai kompetensi sesuai yang tertulis pada struktur 

kurikulum sekolah yang bersangkutan.  

Jumlah jam setiap mata pelajaran untuk semua kelas dan semua 

sekolah sama. Hanya perbedaannya terletak pada waktu 
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penyelesaian kurikulum tersebut. Lebih dipercepat atau 

diperlambat waktu untuk penyelesaian kurikulum disesuaikan 

dengan kondisi sekolah masing-masing. Percepatan atau 

perlambatan tersebut didasarkan pada kemampuan siswa dalam 

menguasai kompetensi isi kurikulum dan mengefektifkan sistem 

pembelajaran dengan mengurangi pembahasan materi yang tidak 

esensial. 

2) Isi atau materi kurikulum  

Menurut Rendy Wirajuniarta (2010), isi atau materi kurikulum 

pendidikan inklusi tercakup dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Materi Kurikulum pada jenjang pendidikan 

sekolah dasar meliputi lima kelompok mata pelajaran, yaitu: 

kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata 

pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata 

pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata 

pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga 

dan kesehatan. 

3) Pengelolaan setting kelas 

Menurut Nur Azizah (2008: 2), pengelolaan kelas mencakup 

setting fisik kelas, setting tempat duduk anak, dan prosedur lain 

seperti tugas, emergensi, dan guru pengganti. Agar dapat belajar 

dengan optimal, semua anak harus bisa mengakses kelas atau 

lingkungan belajarnya. Akses ke dalam kelas adalah prasyarat agar 
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anak bisa belajar. Guru bertanggung jawab untuk memastikan 

setiap anak bisa mengakses fasilitas di sekolah serta bertanggung 

jawab berkenaan dengan aksesibilitas dengan mengkomunikasikan 

kebutuhan anak kepada orang yang lebih berwenang. 

4) Evaluasi dan asesmen 

Tarmansyah (2007: 164), menjelaskan “evaluasi dan asesmen 

dimaksudkan untuk mengumpulkan, menafsir dan merenungkan 

berbagai informasi untuk menentukan tindakan dan tujuan ke 

depan.” Dalam pendidikan inklusi evaluasi dan asesmen 

dimaksudkan sebagai usaha untuk lebih memfokuskan hambatan-

hambatan belajar yang lebih spesifik di alami siswa tunalaras. 

Kurikulum memang merupakan fondasi utama agar 

penyelenggaraan pendidikan inklusi berjalan baik. Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan merupakan implementasi yang 

digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan inklusi 

khususnya bagi siswa tunalaras yang dirumuskan secara tertulis dan 

sistematik dan dapat terealisasikan ke dalam pembelajaran di kelas. 

Untuk menjamin bahwa pendidikan inklusi dapat diadaptasi secara 

individual ke dalam pembelajaran kurikulum harus dirumuskan ke 

dalam silabus, Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan 

Program Pembelajaran Individual (PPI). 
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c. Manajemen Media dan Sarana-prasarana 

Menurut Depdiknas (2007) media, sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi tidak 

berbeda dengan media, sarana, dan parasarana yang dibutuhkan di 

sekolah regular pada umumnya. Pengadaannya pada sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusi didasarkan pada skala prioritas 

dan rasio pengguna. 

Pengadaan media dan sarana-prasarana disesuaikan dengan 

kebutuhan anak tunalaras. Media atau sarana harus mudah 

dioperasikan atau tidak memerlukan tenaga operasional khusus. 

Media atau sarana juga harus mudah diadakan atau murah dan dapat 

dibuat sendiri oleh pengelola pendidikan anak berkebutuhan khusus, 

dan tidak mudah rusak mengingat siswa yang ditangani adalah siswa 

tunalaras. Media dan sarana-prasarana yang minimal harus ada di 

sekolah inklusi yang menangani siswa tunalaras ialah: alat asesmen 

perilaku, alat terapi perilaku, alat terapi fisik, alat pengembangan 

akademik. 

d. Manajemen Kerjasama Interdisiplin Ilmu 

Untuk membantu agar siswa tunalaras mencapai perkembangan 

potensi yang dimilikinya, layanan pendidikan khusus dalam setting 

inklusi dapat dilakukan secara terpadu dengan konsultasi kolaboratif. 

Wahyu Sri Ambar Arum (2005: 118), menjelaskan “konsultasi 

kolaboratif adalah saling bertukar informasi antar professional dari 
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semua disiplin yang terkait untuk memperoleh keputusan legal dan 

instruksional yang berhubungan dengan siswa yang membutuhkan 

layanan Pendidikan Luar Biasa.”  

Kerjasama dari berbagai tenaga professional yang dapat 

membantu memberikan pelayanan tersebut. Tenaga professional 

tersebut misalnya dokter spesialis, psikiater, psikolog, pekerja sosial, 

konselor, atau terapis. 

Selain kerjasama di bidang layanan pendidikan secara langsung, 

kerjasama dapat juga berupa sosialisasi mengenai pendidikan 

inklusi, anak tunalaras, dan pentingnya pendidikan inklusi bagi anak 

tunalaras pada masyarakat. Sasarannya tentu saja keterlibatan 

keluarga dan masyarakat dalam memajukan pendidikan inklusi 

(Wahyu Sri Ambar Arum, 2005: 178). Diharapkan masyarakat dapat 

memiliki sikap positif menerima keberadaan tunalaras di lingkungan, 

serta akan lebih baik jika ikut membantu dalam perkembangan 

sosialnya tetapi terutama lebih ke orang tua atau wali murid baik 

siswa reguler maupun siswa tunalaras. Motivasi yang paling 

berpengaruh pada anak tentunya terlebih dahulu berasal dari 

keluarga terutama orangtua. 

4. Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Siswa Tunalaras 

Pelaksanaan pendidikan inklusi bagi siswa tunalaras hendaknya 

berjalan sesuai perencanaan. Pelaksanaan dari perencanaan tersebut 

meliputi pembahasan tentang rencana pembelajaran, pembentukan 
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lingkungan belajar yang ramah, proses pembelajaran akademi dan terapi, 

serta penilaian atau evaluasi. 

a. Rencana Pembelajaran 

Kegiatan belajar diharapkan dapat memberi perubahan pada 

subjek yang belajar. Sebelum memulai kegiatan pembelajar ada 

baiknya jika guru mempersiapkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Menurut Tarmansyah (2007: 194-198), rencana 

kegiatan pembelajaran disusun sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik, yang menggunakan segitiga kurikulum, yaitu: 

“Isi; artinya tema yang terdapat dalam kurikulum 

disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berdasar latar 

belakang, kemampuan, dan perbedaan karakteristik peserta 

didik terutama anak tunalaras. Proses; adalah bagaimana 

kurikulum tersebut diajarkan dengan memanfaatkan metode 

yang sesuai dan tepat guna terutama metode dan strategi 

belajar siswa tunalaras. Lingkungan; yang dimaksud adalah 

sumber belajar dalam proses pembelajaran yang dapat 

mengembangkan psiko-sosial peserta didik”. 

 

Kegiatan pembelajaran meliputi rencana pengelolaan kelas, rencana 

pengorganisasian bahan pembelajaran, rencana pengaturan skenario 

kegiatan belajar, rencana penggunaan sumber belajar, dan rencana 

penilaian. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun rencana 

pembelajaran, antara lain: 

1) Kompetensi, yaitu kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa di 

akhir pembelajaran. Siswa tunalaras ditekankan pada 

keterampilan vokasional dan pengembangan sikap. 
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2) Sumber belajar, yaitu media, sarana atau prasarana yang 

dibutuhkan untuk mendukung jalannya proses pembelajaran yang 

sesuai dengan materi yang diajarkan dan sesuai dengan kebutuhan 

siswa. 

3) Peserta didik, yaitu karakter peserta didik, kelemahan dan 

kelebihan siswa, dan bantuan atau hal-hal apa saja yang 

diperlukan siswa dalam proses belajarnya. 

b. Pembentukan lingkungan belajar yang ramah 

Menurut Tarmansyah (2007: 203-208), “tempat penyelenggaraan 

pendidikan inklusi adalah sekolah”. Diharapkan sekolah inklusi 

dapat mewujudkan lingkungan belajar inklusi yang ramah dalam 

pembelajaran sehingga setiap siswa akan mencapai hasil yang 

optimal. Lingkungan belajar yang ramah maksudnya adalah 

lingkungan pembelajaran yang fungsional baik untuk siswa dan guru 

secara menyeluruh. Dengan lingkungan belajar inklusi yang ramah 

memungkinkan siswa khususnya anak tunalaras berkembang sesuai 

kemampuannya, dan membantu mereka menuju kehidupan di 

masyarakat yang mandiri dan mampu menyesuaikan diri dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

c. Proses pembelajaran akademis dan terapi 

Menurut Tarmansyah (2007: 189), “proses belajar mengajar 

mengacu pada pembelajaran yang ramah dalam menyajikan materi 

pembelajaran, mengimplementasikan metode, dan media belajar 
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yang tepat sesuai kebutuhan siswa agar kompetensi yang diharapkan 

dapat dicapai oleh siswa”. Khusus untuk siswa tunalaras kegiatan 

pembelajaran yang diperlukan adalah pembelajaran dengan aktifitas 

psikomotor, atau berbagai macam kegiatan utama untuk mengisi 

waktu luang. Kegiatan belajar harus mengacu pada norma budaya 

masyarakat setempat, menegakkan disiplin dan kepatuhan. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran yang ramah guru hendaknya 

memberi kesempatan kepada setiap anak untuk merasa dihargai dan 

seluruh kelas dapat mengambil manfaat dalam setiap pelaksanaan 

pembelajaran. Sistem penyampaian dan indikator pencapaian belajar 

dirumuskan secara tertulis sejak perencanaan pembelajaran disusun. 

Proses penyampaian materi pembelajaran harus terstruktur dan 

efektif. 

Menurut Lilis Lismaya (2009), saat pelaksanaan pembelajaran, 

guru diharapkan memperhatikan hal-hal penting demi pembelajaran 

yang fungsional sebagai berikut: 

“1) Pelayanan individual; 2) Menggunakan buku paket, buku 

pelengkap, buku referensi, dan modul; 3) Menggunakan 

Lembar Kerja Siswa buatan sendiri; 4) Menggunakan multi 

media; 5) Menggunakan sarana laboratorium sesuai dengan 

kebutuhan atau laboratorium sesuai kondisi sekolah; 6) 

Melakukan kunjungan ke objek-objek tertentu yang sesuai 

dengan mata pelajaran yang sedang dipelajari; 7) 

Memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar di luar 

kegiatan sekolah formal melalui media lain, misalnya dengan 

Guru Pendamping Khusus, belajar melalui radio, televisi, 

internet atau komputer, wawancara pakar, kunjungan ke 

museum, dan sebagainya.” 
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Oleh karena itu menurut sebelum memulai pembelajaran untuk 

siswa tunalaras tentunya guru dapat terlebih dahulu menentukan 

pendekatan mana yang akan digunakan. J. David Smith (2006: 153-

155), menyebutkan “pendekatan-pendekatan pembelajaran tersebut 

antara lain: 1) pendekatan biomedis; 2) pendekatan psikodinamik; 3) 

pendekatan perilaku; 4) pendekatan pendidikan; 5) pendekatan 

ekologi.” Pendekatan pembelajaran tersebut dijelaskan berikut ini:  

1) Pendekatan Biomedis. 

Pendekatan ini berusaha memandang dan memperlakukan siswa 

tunalaras dari sudut pandang ilmu kedokteran. Pendekatan ini 

tentu saja ditekankan pada obat dan penanganan secara medis. 

Guru dapat berkolaborasi dengan ahli medis atau dokter atau 

psikiater guna membantu siswa dan orangtua dalam mengatur 

pengobatan sehingga siswa mendapat penanganan medis. 

Pendekatan ini digunakan untuk siswa tunalaras yang mengalami 

ketunalarasan karena cedera neurologis. 

2) Pendekatan Psikodinamik. 

Pendekatan psikodinamik menitikberatkan pada segi psikologis 

siswa. Pendekatan ini digunakan untuk mengatasi kelainan emosi. 

Strateginya adalah memahami dan memecahkan masalah yang 

difokuskan pada penyebab-penyebab hambatan yang dialami 

siswa. Biasanya para ahli yang melakukan pendekatan ini adalah 

konselor, psikiater, psikolog, dan atau pekerja sosial. Guru dapat 
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juga menjadi bagian dari tim terapi yang menggunakan 

pendekatan psikodinamik. 

3) Pendekatan Perilaku. 

Pendekatan perilaku atau modifikasi perilaku adalah usaha untuk 

mengubah perilaku yang merupakan problematika sosial dan 

personal bagi siswa. Tujuannya adalah menghilangkan perilaku 

yang menjadi hambatan dan menggantinya dengan perilaku yang 

lebih layak secara sosial. Peran guru sangat penting karena guru 

lebih banyak menghabiskan waktu dengan siswa. 

4) Pendekatan Pendidikan. 

Siswa dengan hambatan emosi dan perilaku kurang mampu 

berkonsentrasi yang berakibat mereka juga kurang dapat 

mengikuti pembelajaran dengan baik. Program pengajaran yang 

tertata rapi dengan harapan-harapan jelas, dan rancangan 

indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang jelas dipercaya 

dapat meningkatkan prestasi siswa. Kuncinya ada pada 

pembentukan suasana belajar yang baik, kondusif, dan ramah 

yang harus menjadi prioritas guru. 

5) Pendekatan Ekologi. 

Pendekatan ini menitikberatkan pada faktor-faktor dan tekanan-

tekanan dalam masyarakat. Usaha pada pendekatan ini difokuskan 

pada pengaruh interaksi lingkungan terhadap anak, sehingga 
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pendekatan ini menekankan usaha kolaborasi antar keluarga, 

sekolah, teman, maupun lingkungan masyarakat. 

Selain menentukan pendekatan yang digunakan untuk mendukung 

pembelajaran siswa tunalaras, guru juga diharap untuk dapat 

mengatasi masalah-masalah perilaku dan emosi siswa dengan latihan 

keterampilan tambahan maupun terapi-terapi tambahan. J. David 

Smith (2006: 155-161), mencatat ada beberapa “latihan dan terapi 

yang dapat dilakukan, yaitu: 1) keterampilan manajemen diri; 2) 

penerapan analisis perilaku; 3) latihan keterampilan sosial; 4) 

partisipasi keluarga; 5) latihan perilaku kognisi; 6) kolaborasi teman 

sebaya”. Latihan-latihan dan terapi tambahan tersebut dapat 

diuraikan dengan penjelasan selengkapnya sebagai berikut: 

1) Keterampilan Manajemen Diri (Self Management Skill) 

Beberapa cara keterampilan manajemen diri yang dapat 

diterapkan oleh guru pendamping khusus di kelas inklusi untuk 

anak-anak tunalaras misalnya: 

a) Self monitoring (pemantauan diri), yaitu dengan mengajarkan 

siswa mencatat “target perilaku” dari perilaku negatif yang 

akan diubah dan apa hasil-hasil positif dari perubahan 

perilaku tersebut. 

b) Self intervention (intervensi diri), yaitu menyadarkan siswa 

dengan menganalisis dampak dari sikapnya terhadap orang 

lain dan diri sendiri. 
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c) Self instruction (Pengarahan Diri), yaitu latihan mengatasi 

masalah dengan cara menganalisis, mulai dari mengenali 

masalah, menciptakan solusi, menganalisis kecocokan dan 

dampak antara solusi dengan permasalahn, berusaha 

memecahkan masalah dengan solusi yang telah didapat, dan 

menilai keefektifan solusi. 

2) Penerapan Analisis Perilaku 

Analisis perilaku adalah usaha-usaha untuk membantu 

pengembangan strategi dengan mencatat daftar pertanyaan selama 

proses pembelajaran berlangsung. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 

dapat berkisar mengenai seberapa sering (frekuensi dan durasi) 

suatu sikap pada siswa terjadi, faktor apa yang mengakibatkan 

munculnya sikap-sikap tersebut, dan pertanyaan-pertanyaan lain 

yang berhubungan dengan aktivitas pembelajaran. 

3) Latihan Keterampilan Sosial 

Program ini dapat berupa: 

a) Peniruan (modeling) 

b) Bermain peran (role-playing) 

c) Umpan balik – unjuk kerja (performance feedback) 

d) Mengalihkan keterampilan latihan (transfer of training) 

4) Partisipasi Keluarga 

Keluarga sangat berperan penting pada siswa tunalaras khususnya 

di kelas inklusi. Hal tersebut dikarenakan jika keluarga turut 
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berperan serta akan menambah tingkat komunikasi dan informasi 

sehingga proses kerja tim dan pembelajaran dapat ditindaklanjuti 

di rumah. Oleh karena itu guru diharapkan dapat melakukan 

kerjasama atau kolaborasi dengan orangtua atau keluarga siswa. 

5) Latihan Perilaku Kognisi (Cognitive Behavioral Training) 

Pendekatan ini memberikan harapan besar bagi siswa tunalaras 

yang memiliki keterbatasan kesadaran akan dampak sikap-sikap 

mereka dan konsekwensi atas sikap-sikap tersebut. Pendekatan ini 

diharapkan dapat meningkatkan interaksi sosial dan 

meningkatkan harga diri siswa. 

6) Kolaborasi Teman Sebaya 

Bentuk-bentuk terapi atau latihan akademis untuk anak tunalaras 

dapat berupa kolaborasi dengan teman sebaya dapat berupa 

tutorial teman sebaya dan atau perantara teman sebaya (peer 

mediation). Kolaborasi dengan teman sebaya dapat menjadi suatu 

cara yang terbaik bagi siswa untuk saling melibatkan diri secara 

utuh dalam meningkatkan kualitas akademis dan sosial. 

d. Evaluasi atau penilaian 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya pada kajian mengenai 

komponen pembelajaran inklusi point (h) tentang evaluasi dan kajian 

manajemen kurikulum mengenai evaluasi pada umumnya dan pada 

kelas inklusi khususnya merupakan kegiatan menganalisa data 

tentang proses dan hasil belajar untuk memperoleh informasi yang 
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tepat guna mengambil keputusan. Untuk kelas inklusi terutama yang 

memiliki siswa tunalaras, sebelum evaluasi dilakukan guru memang 

terlebih dahulu mempersiapkan alat evaluasi yang berbeda dan 

modifikasi kurikulum seperti yang telah dibahas pada pengelolaan 

dan pelaksanaan pendidikan inklusi khususnya untuk siswa 

tunalaras, termasuk dalam memberi alokasi waktu pengerjaan tugas 

dan evaluasi.  

Jika hasil evaluasi menunjukkan siswa dapat mencapai 

keberhasilan atau sesuai Kriteria Kemampuan Minimal, maka siswa 

dapat diberi materi pelajaran selanjutnya. Namun jika hasil evaluasi 

menunjukkan siswa belum mencapai Kriteria Kemampuan Minimal 

siswa dapat diminta untuk mengulang isi pelajaran dari awal atau 

dengan remidi sesuai materi yang belum tercapai. 

Evaluasi juga dilakukan kepada guru, untuk melihat sejauh mana 

keberhasilan pembelajaran pada kelas inklusi. Guru dapat melakukan 

self intervention untuk mengevaluasi diri sendiri, maupun evaluasi 

dari pihak yang lebih berwenang. Keberhasilan siswapun dapat 

menjadi salah satu alat indikator evaluasi untuk guru. 

Dari pembahasan tersebut, tinjauan mengenai pendidikan inklusi 

dapat dilihat dari pengertian atau definisi dari pendidikan inklusi, Komponen-

komponen yang harus ada dalam pendidikan inklusi, pengelolaan pendidikan 

inklusi bagi tunalaras, dan pelaksanaan pendidikan inklusi bagi tunalaras. 

Komponen-komponen yang harus ada untuk mendukung keberhasilan 
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pendidikan inklusi antara lain: 1) tujuan pembelajaran; 2) materi 

pembelajaran; 3) peserta didik di kelas inklusi; 4) pendekatan pembelajaran; 

5) metode pembelajaran; 6) guru; 7) media dan sarana pembelajaran; dan 8) 

evaluasi. Tujuan pembelajaran meliputi tujuan untuk siswa, guru, orangtua, 

dan masyarakat ditambah penekanan yang berfokus pada tujuan untuk siswa 

tunalaras dalam hal perkembangan sosial dan emosi.  

Pengelolaan pendidikan inklusi meliputi manajemen pendidikan 

yang berupa manajemen tenaga kependidikan, manajemen kurikulum 

(ditinjau dari alokasi waktu, isi/materi pembelajaran, pengelolaan setting 

kelas, dan evaluasi), manajemen media dan sarana-prasarana, dan manajemen 

kerjasama interdisiplin ilmu. Sedangkan pelaksanaan pendidikan inklusi 

meliputi rencana pembelajaran, pembentukan lingkungan belajar yang ramah, 

proses pembelajaran akademis dan terapi, serta penilaian atau evaluasi. 

Pembelajaran inklusi tentunya akan berjalan dengan baik jika 

komponen-komponennya berjalan dengan baik, tidak hanya pada komponen 

fisik berupa media atau sarana prasarana sekolah maupun rumusan teoritis 

mengenai tujuan, perencanaan, pengelolaan, pendekatan atau metode apa 

yang akan digunakan melainkan terutama sikap dan peran guru kelas inklusi 

yang dapat bekerjasama secara fleksibel dengan siswa maupun guru lain dan 

ahli lain. 
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C. Kerangka Pikir 

Pelaksanaan Pembelajaran Inklusi Anak Tunalaras 

Pendidikan inklusi bagi anak tunalaras dapat menjadi solusi layanan 

pendidikan yang tepat melalui kegiatan pembelajarannya. Hal ini dikarenakan 

kemampuan anak tunalaras setara dengan anak-anak normal lainnya hanya 

saja memiliki hambatan dalam pengelolaan emosi dan perilaku. Dibanding 

siswa berkebutuhan khusus lainnya anak tunalaras memiliki kesempatan yang 

lebih besar untuk mengikuti pembelajaran di sekolah inklusi karena anak 

tunalaras tidak memiliki hambatan belajar dari segi fisik maupun mental. 

Sering terjadi siswa ADHD mendapat nilai buruk karena dianggap 

terlalu banyak bicara dan banyak tingkah, kurang dapat berkonsentrasi 

sehingga tidak dapat mencapai Kriteria Kemampuan Minimal yang 

diharapkan oleh guru. Ada indikasi guru belum dapat mengerti bahwa 

hiperaktif merupakan salah satu bentuk ketunalarasan dan merupakan 

hambatan belajar, bukan karena anak malas belajar. Banyak sekolah reguler 

yang mau menerima siswa berkebutuhan khusus pada akhirnya berlabel 

sekolah inklusi dan harus menyediakan layanan pendidikan inklusi. Pada 

prakteknya ada sekolah inklusi yang menerima siswa berkebutuhan khusus, 

namun ditempatkan di kelas terpisah atau segregasi di dalam sekolah. 

Anak tunalaras sering mengalami hambatan di pembelajaran 

keterampilan dasar seperti membaca, menulis dan berhitung, namun guru 

kelas inklusi dinilai hanya mengandalkan guru pendamping khusus untuk 

menangani siswa berkebutuhan khusus mengatasi masalah di pembelajaran 
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keterampilan dasar tersebut contohnya pada mata pelajaran Matematika yang 

menuntut keterampilan menulis dan berhitung, dan Pendidikan 

Kewarganegaraan. Padahal Mata pelajaran Matematika dan Pendidikan 

Kewarganegaraan tidak hanya menuntut keterampilan membaca, menulis dan 

berhitung saja tetapi juga pembentukan perilaku, dan penetapan dalam 

kehidupan sehari-hari. Peran guru lulusan Pendidikan Luar Biasa hanya 

dijadikan sebagai Guru Pendamping Khusus yang kehadirannya kurang 

dipertimbangkan atau hanya sebagai pendamping siswa berkebutuhan khusus 

terutama untuk mengatasi hambatan pada pembelajaran keterampilan dasar.  

Berdasarkan permasalahan-permasalahan hasil pengamatan singkat 

tersebut dapat disimpulkan bahwa ada indikasi pelaksanaan pembelajaran 

pada umumnya di sekolah dasar inklusi masih belum optimal dan belum 

berjalan sesuai prinsip pendidikan inklusi itu sendiri. Sejauh ini diduga 

layanan pembelajaran yang inklusi bagi siswa tunalaras dirasa belum cukup 

memadai baik dari segi tujuan, perencanaan, pengelolaan, maupun 

penggunaan media dan penggunaan metode serta pendekatan yang tepat dari 

guru. Hal tersebut menjadikan pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusi 

kurang berjalan ideal.  

Penelitian ini dilakukan dengan observasi untuk mendapatkan 

gambaran atau deskripsi mengenai pelaksanaan pembelajaran inklusi, 

kesulitan yang dialami guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran 

inklusi, peran guru pendamping khusus di kelas inklusi untuk anak tunalaras. 
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D. Pertanyaan Penelitian 

Dari kerangka pikir yang telah disusun, kemudian timbul pertanyaan-

pertanyaan penelitian berikut ini: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran bagi anak tunalaras di SD Inklusi 

Bangunrejo II Yogyakarta. 

a. Apa tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan pembelajaran bagi 

anak tunalaras di mata pelajaran Matematika dan Pendidikan 

Kewarganegaraan di SD Inklusi Bangunrejo II Yogyakarta? 

b. Bagaimana pengelolaan materi mata pelajaran Matematika dan 

Pendidikan Kewarganegaraan di kelas inklusi untuk anak tunalaras? 

c. Metode apa yang digunakan guru dalam proses pembelajaran 

Matematika dan Pendidikan Kewarganegaraan di kelas inklusi? 

d. Media dan sarana apa saja yang dimanfaatkan guru dalam kegiatan 

belajar mengajar mata pelajaran Matematika dan Pendidikan 

Kewarganegaraan di kelas inklusi untuk anak tunalaras? 

e. Bagaimana langkah pembelajaran Matematika dan Pendidikan 

Kewarganegaraan di kelas inklusi untuk anak tunalaras? 

f. Bagaimana evaluasi yang dilakukan di kelas inklusi dalam mata 

pelajaran Matematika dan Pendidikan Kewarganegaraan? 

2. Apa kesulitan yang dialami guru dan siswa tunalaras di SD Inklusi 

Bangunrejo II Yogyakarta dalam pelaksanaan pembelajaran. 

a. Kesulitan guru 
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1) Apa saja kesulitan guru dalam menyusun RPP mata pelajaran 

Matematika dan Pendidikan Kewarganegaraan di kelas? 

2) Apa saja kesulitan guru dalam mengelola materi mata pelajaran 

Matematika dan Pendidikan Kewarganegaraan di kelas inklusi? 

3) Apa saja kesulitan guru dalam menyampaikan materi pelajaran 

Matematika dan Pendidikan Kewarganegaraan di kelas inklusi? 

4) Apa saja kesulitan guru dalam pengadaan media untuk 

mendukung proses belajar Matematika dan Pendidikan 

Kewarganegaraan? 

5) Apa saja kesulitan yang dialami guru dalam menghadapi siswa 

pada pembelajaran Matematika dan Pendidikan 

Kewarganegaraan? 

6) Apa saja kesulitan guru dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran 

Matematika dan Pendidikan Kewarganegaraan di kelas inklusi 

untuk anak tunalaras? 

b. Kesulitan siswa 

1) Kesulitan apa saja yang dihadapi siswa dalam beradaptasi di 

lingkungan belajar kelas inklusi? 

2) Kesulitan apa saja yang dialami siswa ketika harus berinteraksi 

atau berkomunikasi dengan siswa lain atau dengan guru di kelas 

inklusi? 

3) Kesulitan apa saja yang dihadapi siswa dalam pemahaman materi 

pembelajaran Matematika dan Pendidikan di kelas inklusi? 
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3. Apa peran Guru Pendamping Khusus di kelas III SD Inklusi Bangunrejo II 

Yogyakarta 

a. Apa saja tugas atau peran nyata Guru Pendamping Khusus di kelas 

inklusi?  

b. Apa saja kontribusi yang sudah dilakukan Guru Pendamping Khusus 

di kelas inklusi untuk anak tunalaras? 

c. Apa peran yang belum terlaksana oleh Guru Pendamping Khusus di 

kelas inklusi terutama untuk siswa tunalaras? 

  


