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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A.  ManajemenPembelajaran Anak Berkhebutuhan Khusus. 

1. Pengertian Manajemen 

Manusia dalam menjalani aktivitas kehidupannya memiliki kualitas 

yang tidak sama antara hari kemarin, sekarang dan hari yang akan datang. 

Sebagai makhluk yang berakal dan berbudaya, tentu menginginkan adanya 

perubahan positif dalam mencapai tujuan hidup. Perbedaan dari kualitas 

yang didapat oleh setiap manusia dapat dipengaruhi oleh bagaimana setiap 

individu mengatur, merencanakan, mengelola setiap aktivitas yang 

dilakukan. Seberapa besar keberhasilan setiap tujuan yang ingindicapai 

sangat ditentukan oleh masing-masing individu atau lembaga dalam 

merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan dan mengontrol setiap 

aktivitas atau kegiatan. Kegiatan  merencanakan, mengorganisasi, 

melaksanakan dan  mengawasidisebut dengan manajemen. Karena itu 

aktivitas manusia tidak terlepas dari kegiatan yang namanya manajemen, 

agar aktivitas yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan keinginan. 

Untuk lebih jelasnya ada beberapa definisi atau pengertian dari 

Manajemen, yaitu menurut Millett membatasimenjadi: management is the 

process of directing and facilitating the work of people organized in 

formal groups to achieve a desired goal (adalah suatu proses pengarahan 
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dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam 

kelompok formal untuk mencapai tujuan).
1
 

Definisi lainnya dari manajemen adalah seperti yang diuraikan oleh 

Terrymanagement is distinct process consisting of planning, organizing, 

actuating and controlling performed to determine and accomplish stated 

objectives by the use of human being and other resources (manajemen 

adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang 

dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah 

ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya).
2
 

Koontz dan O’Donnel mengartikan manajemen sebagai berikut: 

Management is getting things done through people. In bringing about this 

coordinating of group activity, the manager, as a manager plans, 

organizes, staffs, direct, and control the activities other people(manajemen 

adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. 

Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atasjumlah aktivitas 

oranglain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, 

pengarahan, dan pengendalian).
3
Ahli lain, Hersey dan Blanchard 

memberikan batasan manajemen sebagai berikut: Management as working 

with and through individuals and groups to accomplish organizational 

                                                 
1
Siswanto.Op.Cit. hlm 1 

2
Hasibuan, 2009.Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta : Bumi Aksara.hlm 

2-3 
3
Ibid, hlm 3 
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goals (manajemen sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan bersama 

individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi).
4
 

Pada hal ini lebih menekankan pada definisi tersebut tidaklah 

dimaksudkan hanya untuk satu jenis organisasi saja, tetapi dapat 

diterapkan pada berbagai jenis organisasi tempat individu dan kelompok 

tersebut menggabungkan diri untuk mewujudkan tujuan bersama.Selain 

beberapa definisi di atas, ada beberapa definisi lain tentang manajemen 

dari para ahli. Menurut Hasibuan definisi manajemen adalah ilmu dan seni 

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
5
 

Berdasarkan pernyataan dan berbagai definisi diatas, dapat 

dipahami bahwa manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan yang 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan 

dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya 

yang dilakukan bersama oleh individu atau kelompok untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

 

2. Fungsi Manajemen 

Manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan 

agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Secara tegas tidak 

ada rumusan yang sama dan berlaku umum untuk fungsi manajemen, 

                                                 
4
Siswanto. 2005. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.hlm 2 

5
 Hasibuan, Loc.Cit 
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namun demikian fungsi manajemen dapat ditelaah dari aktivitas-aktivitas 

yang dilakukan oleh seorang manajer.  

Fungsi manajemen menurut Deming adalah Planning, Do, Check, 

Act (PDCA), dan menurut Oey Liang Lee fungsi manajemen adalah 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan 

pengontrolan. Pendapat lain mengenai fungsi manajemen adalah 

Perencanaan, Pengorganisasian, Pemotivasian, Pengawasan, dan 

Pengevaluasian. Sedangkan fungsi manajemen menurut Terry dalam 

fungsi-fungsi manajemen dikenal dengan akronim POAC  yaitu Planning 

(Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pengarahan), 

dan Controlling (Pengawasan).
 6

  

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai fungsi manajemen di 

atas, maka dapat diuraikan mengenai fungsi manajemen dari aktivitas-

aktivitas yang harus dilakukan pada setiap fungsi manajemen. Dalam 

usaha atau aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan harus melaksanakan 

fungsi-fungsi tersebut. Setiap manajer dalam pelaksanaan tugas dan 

aktivitasnya untuk mencapai tujuan harus melakukan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Dari masing-masing 

fungsi tersebut makadapat dijelaskan masing-masing fungsi berikut: 

 

 

a. Planning(Perencanaan) 

                                                 
6
 Hasibuan.Op.Cit. hlm 5 
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Menurut Koontz dan O’Donnel perencanaan adalah fungsi 

seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, 

kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program 

dari alternatif-alternatif yang ada.
7
 merencanakan pada dasarnya 

membuat mengenai arah yang akan dituju, tindakan yang akan diambil, 

sumber daya yang akan diolah dan teknik/metode yang akan dipilih 

untuk digunakan. Rencana mengarahkan tujuan organisasi dan 

menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya. Prosedur itu dapat 

berupa pengaturan sumber daya dan penetapan teknik/metode. 

Keberadaan suatu rencana sangat penting bagi organisasi karena 

rencana berfungsi untuk: 1) menjelaskan dan merinci tujuan yang ingin 

dicapai, 2) memberikan pegangan dan menetapkan kegiatan-keggiatan 

yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, 3) organisasi 

memperoleh sumber daya terbaik dan mendayagunakannya sesuai tugas 

pokok fungsi yang telah ditetapkan, 4) menjadi rujukan anggota 

organisasi dalam melaksanakan aktivitas yang konsisten prosedur dan 

tujuan, 5) memberikan batas kewenangan dan tanggung jawab bagi 

seluruh pelaksana, 6) memonitor dan mengukur berbagai keberhasilan 

secara intensif sehingga bisa menemukan dan memperbaiki 

penyimpangan secara dini, 7) memungkinkan untuk terpeliharanya 

persesuaian antara kegiatan internal dengan situasi eksternal, 8) 

menghindari pemborosan.  

                                                 
7
Ibid. hlm 40 
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Dalam proses perencanaan terhadap program pendidikan yang 

akan dilaksanakan, khususnya dalam lembaga pendidikan Islam, maka 

prinsip perencanaan harus mencerminkan terhadap nilai-nilai islami 

yang bersumberkan pada al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam hal 

perencanaan ini al-Qur'an mengajarkan  kepada para manajer atau 

pemimpin untuk menentukan sikap dalam proses perencanaan 

pendidikan. yaitu dalam al-Qur’an surat an-Nahl ayat 90: 

 

         

       

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat 

kebajikan atau kebaikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah 

melarang perbuatan yang keji, mungkar dan permusuhan. Dia memberi 

pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (An-Nahl : 

90).
8
 

 

Ayat tersebut merupakan suatu hal yang sangat prinsipil yang 

tidak boleh ditawar dalam proses perencanaan pendidikan, dalam 

merencanaan pendidikan harus melihat dari berbagai aspek supaya 

tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai dengan sempurna. Disamping 

itu pula, intisari ayat tersebut merupakan suatu “pembeda” antara 

manajemen secara umum dengan manajemen dalam perspektif Islam 

yang sarat dengan nilai. 

                                                 
8
 Departemen Agama RI, Op.Cit, hlm. 529 
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Pada hakekatnya perencanaan merupakan proses pengambilan 

keputusan yang merupakan dasar bagi kegiatan-kegiatan/tindakan-

tindakan ekonomis dan efektif pada waktu yang akan datang. Proses ini 

memerlukan pemikiran tentang apa yang perlu dikerjakan, bagaimana 

dan dimana suatu kegiatan perlu dilakukan serta siapa yang 

bertanggungjawab terhadap pelaksanaannya. 

b. Organizing(Pengorganisasian) 

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan 

dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada aktivitas ini, 

menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang 

secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan 

melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. 

Sedangkan menurut Terry pengorganisasian adalah tindakan 

mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-

orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan 

demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-

tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan 

atau sasaran tertentu.
9
 

Menurut Mulyati dan Komariah mengorganisasikan berarti: 1) 

menentukan sumber daya kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan organisasi, 2) merancang dan mengembangkan kelompok kerja 

                                                 
9
 Hasibuan. Op.Cit.hlm 41 
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yang berisi orang yang mampu membawa organisasi pada tujuan, 3) 

menugaskan seorang atau kelompok orang dalam suatu tanggung jawab 

tugas dan fungsi tertentu, 4) mendelegasikan wewenang kepada 

individu yang berhubungan dengan keleluwasaan melaksanakan 

tugas.
10

 

Proses organizing yang menekankan pentingnnya tercipta 

kesatuan dalam segala tindakan, dalam hal ini al-Qur'an memberikan 

petunjuk agar dalam suatu wadah, tempat, persaudaraan, ikatan, 

organisasi, kelompok, janganlah timbul pertentangan, perselisihan, 

percekcokan yang mengakibatkan hancurnya kesatuan, runtuhnya 

mekanisme kepemimpinan yang telah dibina.  Firman Allah : 

                 

    

 

Artinya : Dan taatilah Allah dan RasulNya, jangalah kamu berbantah-

bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar, hilang kekuatanmu, 

dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar 

(Al-Anfal : 46).
11

 

Dalam melaksanakan organisasi harus melihat berbagai apek 

yang mendukung dalam organisasi. Di dalam organisasi harus 

mempunyai visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan yang sama, 

didalam organisasi harus menekankan pentingnya hubungan-hubungan 

yang baik, dikarnakan dalam organisasi ingin mencapai tujuan harus 

dengan visi dan misi yang sama dan saling mendukung satu sama lain. 

                                                 
10

 Ibid.94 
11

 Ibi., hlm. 349 
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Fungsi Pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai proses 

menciptakan hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi, personalia dan 

faktor fisik agar kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan disatukan 

dan diarahkan pada pencapaian tujuan bersama. 

c. Actuating (Pengarahan) 

Menurut G.R. Terry pengarahan adalah membuat semua anggota 

kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta 

bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-

usaha pengorganisasian. Pengarahan merupakan fungsi manajemen 

yang menstimulir tindakan-tindakan agar betul-betul dilaksanakan. 

Oleh karena tindakan-tindakan itu dilakukan oleh orang, maka 

pengarahan meliputi pemberian perintah-perintah dan motivasi pada 

personalia yang melaksanakan perintah-perintah tersebut.
12

 

Al-Qur'an dalam hal ini telah memberikan pedoman dasar 

terhadap proses pembimbingan, pengarahan ataupun memberikan 

peringatan dalam bentuk actuating ini. Allah berfirman : 

                  

    

 

Artinya: Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan 

yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada 

orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa 

mereka akan mendapat pembalasan yang baik, (QS. al-Kahfi: 2)
13

 

 

                                                 
12

 Ibid .hlm.41 
13

 Ibid, hlm. 561 
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  Seperti ayat diatas menjelaskan bahwa proses dan bimbingan harus 

perlu dalam manajemen. Dimana pengarahan dapat dilakukan dengan 

memberikan bimbngan untuk mencapai satu tujuan.  

 

d. Controlling (Pengawasan atau Pengendalian) 

Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap 

pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat 

untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.Sedangkan 

pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas 

sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Proses 

pengendalian dapat melibatkan beberapa elemen yaitu: 1) menetapkan 

standar kinerja, 2) mengukur kinerja, 3) membandingkan unjuk kerja 

dengan standar yang telah ditetapkan, 4) mengambil tindakan korektif 

saat terdeteksi penyimpangan. 

Fungsi pengawasan pada hakekatnya mengatur apakah kegiatan 

sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam rencana. 

Sehingga pengawasan membawa kita pada fungsi perencanaan. Makin 

jelas. lengkap serta terkoordinir rencana-rencana makin lengkap pula 

pengawasan. 

Adapun ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan evaluasi/controllilg 

dapat diterjemahkan sebagai berikut: “ padahal sesungguhnya bagi 

kamu ada malaikat yang mengawasi pekerjaanmu (10) yang mulia di 
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sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan itu (11) mereka mengetahui apa 

yang kamu kerjakan”(12) (Al-Qur’an surat Al-Infithaar ayat 10-12).
14

 

 

B. Pengertian Pembelajaran. 

 

 Berbicara tentang pembelajaran adalah membicarakan sesuatu yang tidak 

akan pernah berakhir sejak manusia menjadi “calon manusia”
15

 - ada (lahir) - 

sampai nanti akhir hayat.
16

Karena manusia akan selalu mengalami proses 

belajar dan mengajar. Jika kita menguak arti kata "pembelajaran” maka akan 

terdapat dua kegiatan didalamnya, yaitu belajar (learn) dan mengajar/ 

pengajaran (learning)
17

yaitu suatu proses kegiatan yang dirancang/ didesain 

dan dilaksanakan untuk peserta didik agar mereka mau belajar, dimana proses 

itu mempunyai tujuan untuk dapat menghasilkan perubahan sikap dan tingkah 

laku peserta didik dalam ranah kognitif (pengetahuan), psikomotorik 

(keterampilan) dan afektif (sikap).  

 Sedangkan Pembelajaran Adalah membelajarkan siswa menggunakan 

asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan 

pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar 

dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh 

peserta didik atau murid.
18

 

                                                 
14

Ibid,  hlm. 1231 
15

Suyono dan Hariyanto.2011. “Belajar dan Pembelajaran; Teori dan Konsep Dasar”. 

Bandung: PT Remaja Rosda Karya. hlm. 1 
16

 Bambang Warsita. 2008 .Teknologi Pembelajaran;Landasan dan Aplikasinya. Jakarta: 

Rineka Cipta.hlm 62 
17

Asmaun Sahlan dalam penjelasan perkuliahan strategi pembelajaran pada hari selasa 28 

februari 2012 di ruang A.105 pukul 09.00 
s
/d selesai WIB 

18
 Syaiful Sagala, Op.Cit, hlm. 61. 
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Jadi dimaksudkan dengan mutu pembelajaran adalah suatu keadaan belajar 

peserta didik yang menghasilkan tercapainya tujuan belajar yang bermutu 

 

1. Ciri-ciri pembelajaran 

 Ciri-ciri pembelajaran terletak pada adanya unsur-unsur dinamis dalam 

proses belajar siswa yaitu: pertama, motivasi belajar, kedua, bahan belajar, 

ketiga, alat bantu belajar, keempat, suasana belajar dan kelima, kondisi 

subyek. 

Ada tiga ciri khas yang terkandung dalam sistem pembelajaran, ialah: 

a. Rencana, ialah penataan ketenagaan, material, dan prosedur, yang 

merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran, dalam suatu rencan khusus. 

b. Kesalingtergantungan (interdependence), antara unsur-unsur sistem 

pembelajarann yang serasi dalam suatu keseluruhan. Tiap unsur bersifat 

esensial, dan masing-masing memberikan sumbanganya kepada sistem 

pembelajaran. 

c. Tujuan,sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang hendak 

dicapai. 

Ciri ini menjadi dasar perbedaan antara sisitem yang dibuat olen 

manusia dan sistem yang alami (natural).
19

 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat mengetahui bahwa ciri-ciri 

dalam sistem pembelajaran adalah adanya motivasi, bahan, alat bantu 

                                                 
19

Oemar Hamalik, 2005, Kurikulum dan Pembelajaran, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 

65-66  
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bahan ajar, suasana dan kondisi, rencana, kesalingantergantungan, dan 

tujuan yang hendak dicapai. 

 

2. Tahap-tahap Proses Pembelajaran 

  

Agar suatu proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif, seorang 

pendidik harus mampu meningkatkan kesempatkan belajar bagi peserta 

didik dan mampu meningkatkan pembelajarannya. Kesempatan belajar 

peserta didik dapat ditingkatkan dengan cara melibatkan peserta didik secara 

langsung dalam proses pembelajaran. Dalam memberikan pembelajaran 

seorang pendidik dapat menggukan metode, sistem dan teknik secara baik 

sesuai dengan materi, sehingga dapat memberikan motivasi dan 

membangkitkan minat para peserta didik untuk belajar. 

Proses pembelajaran merupakan hal yang sangat diharapkan dapat 

meningkatkan mutu pembelajaran dengan hasil yang maksimal. Banyak 

upaya yang dapat dilakukan oleh pendidik dalam meningkatkan prestasi 

dalam proses pembelajaran, seperti penggunaan pendekatan sistem dalam 

perancangan proses pembelajaran model Dick & Careysepuluh langkah : 

a. Mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran 

b. Melaksanakan analisis pembelajaran 

c. Mengidentifikasi tingkah laku masukan dan karakteristik peserta didik 

d. Merumuskan tujuan pembelajaran. 

e. Mengembangkan butir-butir tes acuan patokan 

f. Mengembangkan strategi pembelajaran 

g. Memilih dan mengembangkan materi pembelajaran.   

h. Mendesain dan melaksanakan evaluasi format 

i. Merivisi bahan pelajaran. 
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j. Mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif.
20

 

 

 

Sedangkan menurut Joan Middenf mempunyai saran tentang 

bagaimana meningkatkan mutu dalam proses pembelajaran, sebagai berikut 

: 

 

a. Siapkan segala sesuatunya dengan baik. Bahan ajar harus jelas, cara 

memberikan harus baik, bicaranya harus jelas dan buatlah evaluasi agar 

peserta didik mengetahui peraturan yang harus dipatuhi dalam mengikuti 

proses pembelajaran 

b. Buatlah motivasi di kelas agar peserta didik dapat berinteraksi atau 

berpartisipasi dalam kegiatan di kelas dan berikan kesempatan pada 

peserta didik untuk mengeluarkan pendapat 

c. Tumbuhkan dinamika, dalam arti bahwa pendidik harus menyenangi 

pekerjaan sebagai pendidik, menyenangi dan menguasai bahan ajar yang 

diberikan 

c. Ciptakan kesempatan untuk berkomukasi dengan peserta didik. Pendidik 

harus mampu meluangkan waktu untuk peserta didik yang barangkali 

menanyakan sesuatu dari bahan ajar yang mereka tidak mengerti. 

Konsultasi adalah cara yang baik bagi peserta didik untuk mengevaluasi 

hasil pendidikan yang dilakukan 

d. Perbaiki terus isi atau kualitas bahan ajar, agar bahan ajar tersebut 

menjadi up to date ( mengikuti perkembangan terhadap hal yang baru)
21

 

 

Dari beberapa penjelasan tentang upaya yang dilakukan oleh 

pendidik dalam meningkatkan mutu pembelajaran, secara garis besar upaya 

tersebut mencakup tahap,yaitun persiapan (perencanaan), pelaksanaan, dan 

penilaian (evaluasi). Adapunpenjelasan dari ketiga tersebut adalah: 

 

1). Tahap Persiapan ( Perencanaan) Pembelajaran 

                                                 
20

 Hamzah B. Uno,2005, Perencanaan Pembelajaran, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 

23 
21

 M. Sobri Sulitno, 2005, Pembelajaran Efektif Apa Dan Bagaimana Mengupayakan, 

NTP Press,Mataram, hlm. 42-43 
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perencanaan pembelajaran sangat diperlukan agar dapat dicapai 

perbaikan pembelajaran, perbaik pembelajaran ini dapat dilakukan 

dengan asumsi sebagai berikut : 

a) Untuk membaiki mutu pembelajaran perlu diawali dengan 

perencanaan pembelajaran yang mewujudkan dengan adanya desain 

pembelajaran 

b) Untuk merancang suatu pembelajaran perlu menggunakan 

pendekatan system 

c) Perencanaan desain pembelajaran diacukan pada bagaimana seorang 

belajar 

d) Untuk merencanakan suatu desain pembelajaran diacukan pada 

siswa secara perorangan 

e) Pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada ketercapainya 

tujuan pembelajaran 

f) Sasaran akhir dari perencanaan desain pembelajaran adalah 

mudahnya sisa untuk belajar.
22

 

 

Sedangkan faktor yang mempengaruhi perencanaan pembelajaran 

yaitu,kurikulum, kondisi madrasah, kemampuan dan perkembangan 

siswa, serta keadaan guru.
23

 

 

2). Tahap Pelaksanaan Pembelajaran 

Pada tahap pelaksanaan ini berlangsung interaksi antara 

pendidikan dan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik, 

peserta didik yang berkelompok atau peserta didik yang 

individual.Rintangan interaksi ini berbeda antara dua kutub yang 

berbeda yakni suatu kegiatan yang berpusat dapa pendidik dan kegiatan 

yang berpusat pada peserta didik.beberapa aspek yang perlu 

dipertimbangakan dalam tahap pelaksanaan ini adalah: 
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a) Pengelolaan dan pengedalian kelas 

b)  Penyampaian informasi, keterampilan-keterampilan, konsep dan 

lain-lain 

c) Penggunaan tingkah laku verbal, misalnya keterampilan bertanya, 

demonstrasi dan   penggunaan model. 

d) Pengunaan tingkah laku non verbal, misalnya gerak pindah 

pendidik 

e) Mendiagnosa kesulitan belajar 

f) Mengevaluasi kegiatan interaksi.
24

 

 

 

 Kemudian ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar 

proses pembelajaran dapat ditingkatkan yaitu: 

a) Upayakan untuk menumbuhkan motivasi pada peserta didik 

b) Ciptakan komunikasi yang baik ( interaksi dalam proses 

pembelajaran) 

c) Gunakan media pembelajaran yang baik dan bervariasi 

d) Gunakan model pembelajaran yang baik dan bervariasi.
25

 

 

 

  Tahap ini merupakan aplikasi dari tahap perencanaan yang telah 

di buat sebelumnya. Semua yang telah direncanakan akan diuji cobakan 

pada tahap pelaksanaan. Setelah melalui proses pelaksanaan maka akan 

dievalusi, apabila hasilnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan 

sebelumnya maka proses pelaksanaan berhasil. Namun jika hasilnya 

tidak sesuai dengan apa yang direncanakan maka akan diadakan revisi 

atau perbaikan. 

 

3). Tahap Penilaian (Evaluasi) Pembelajaran 

Setelah berlangsung proses pembelajarann, maka dipandang 

perlu dilakukan evaluasi tentang tujuan dari pembelajaran tersebut 
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berdasarkan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa. Hal ini penting 

karna dengan cara ini dapat ditetapkan apakah tujuan pembelajaran 

yang telah dirumuskan sebelumya perlu dupertahankan atau perbaiki. 

Evaluasi pembelajaran adalah evaluasi terhadap proses pembelajaran. 

Evaluasi pembelajaran diarahkan pada komponen input, komponen 

proses, dan komponen out put pembelajaran. Sasaran evaluasi hasil 

belajar adalah perkembangan ranah kognitif, aktif, psikomotorik.
26

 

 

C. Manajemen Pendidikan Inklusi 

Manajemen pendidikan inklusi merupakan proses pengaturan dan 

pengelolaan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan  inklusi. 

Pengaturan dan pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan. Manajemen pendidikan inklusi merupakan proses yang terkait 

erat dengan tujuan dan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan suatu sistem 

penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh anak tanpa terkecuali. Pada tatanan 

mikro manajemen pendidikan inklusi diartikan sebagai upaya untuk mengelola 

sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran yang kondusif agar peserta didik dapat menunjukkan potensinya 

secara optimal. 

Menurut Dedy Kustawan manajemen pendidikan inklusi dimulai dari 

penerimaan siswa baru atau anak berkebutuhan khusus, modifikasi kurikulum, 

proses pembelajaran, proses penilaian, pemberdayaan pendidik dan tenaga 
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pendidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, pembiayaan dan dukungan 

masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi.  

1. Manajemen Kesiswaan 

Menurut Nasihin dan Sururi dalam Tim Dosen Administrasi  

Pendidikan UPI peserta didik adalah orang/individu yang mendapatkan 

pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya 

agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan 

dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. 

Sedangkan manajemen peserta didik adalah sebagai usaha  

pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik terebut masuk 

sekolah sampai dengan mereka lulus. Adanya manajemen peserta didik 

merupakan upaya untuk memberikan layanan yang sebaik mungkin kepada 

peserta didik semenjak dari proses penerimaan sampai pada saat peserta 

didik lulus dari lembaga pendidikan (sekolah) tersebut. 

Pada sekolah inklusi, penerimaan peserta didik/siswa baru 

hendaknya memberi kesempatan dan peluang kepada anak luar biasa untuk 

dapat diterima dan mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Untuk tahap 

awal, agar memudahkan pengelolaan kelas, seyogianya setiap kelas inklusi 

dibatasi tidak lebih dari 2 (dua) jenis kelainan anak luar biasa, dan jumlah 

keduanya tidak lebih dari 5 (lima) anak. Kemampuan awal dan 

karakteristik siswa berkebutuhan khusus menjadi acuan utama dalam 
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mengembangkan kurikulum dan bahan ajar serta penyelenggaraan proses 

belajar mengajar.
27

 

Oleh sebab itu, guru harus mengetahui latar belakang dan 

kebutuhan masing-masing peserta didik agar dapat memberikan pelayanan 

dan bantuannya dengan tepat. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan 

yang berbeda baik karena faktor yang bersifat permanen seperti hambatan 

penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan fisik, ataupun yang tidak 

permanen seperti masalah sosial, bencana alam, dan lain-lain. Oleh karena 

itu penting bagi guru memiliki kemampuan mengidentifikasi dan asesmen 

peserta didik atau calon peserta didik untuk mengetahui ada tidaknya anak 

berkebutuhan khusus yang perlu mendapatkan layanan pendidikan yang 

sesuai dengan kebutuhannya dan mengetahui keunggulan dan hambatan 

masing-masing peserta didik untuk merancang program pembelajarannya.  

Secara umum tujuan identifikasi adalah untuk menghimpun 

informasi apakah anak mengalami kelainan/penyimpangan (phisik, 

intelektual, sosial, emosional, dan/atau sensoris neurologis) atau tidak. 

Hasil dari identifikasi akan dilanjutkan dengan asesmen, yang hasilnya 

akan dijadikan dasar untuk penyusunan program pembelajaran sesuai 

dengan kemampuan dan ketidak mampuannya. Menurut Jhonsen asesment 

bertujuan untuk mengumpulkan, menafsirkan, dan merenungkan berbagai 

informasi untuk menyesuaikan tindakan ke arah tujuan masa depan. Pada 

pendidikan kebutuhan khusus asesmen bertujuan untuk menarik perhatian 
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pada hambatan-hambatan belajar yang spesifik, berbagai kemungkinan 

lingkungan belajar/ mengajar beserta peng-adaptasiannya, proses dan 

hasilnya, serta hubungan kontekstualnya.
28

 

Menurut Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Direktorat 

PSLB dalam rangka pendidikan inklusi, kegiatan identifikasi ABK 

dilakukan untuk lima keperluan yaitu: 1) Penjaringan (screening); 

penjaringan dilakukan terhadap semua anak di kelas dengan alat 

identifikasi ABK, 2) Pengalihtanganan (referal); untuk menentukan 

apakah ABK perlu dirujuk ke ahli lain (tenaga profesional) atau tidak, 3) 

Klasifikasi; bertujuan untuk menentukan apakah anak perlu mendapat   

penanganan lebih lanjut dari tenaga ahli atau bisa langsung mendapat 

layanan pendidikan khusus, 4) Perencanaan pembelajaran; bertujuan untuk 

keperluan penyusunan program pembelajaran yang diindividualkan, 5) 

Pemantauan kemajuan belajar; untuk mengetahui apakah program 

pembelajaran khusus yang diberikan berhasil atau tidak. 
29

 

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan identifikasi, untuk dapat 

memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai, maka dilakukan tindak 

lanjut sebagai berikut: 1) pelaksanaan asesmen; kegiatan asesmen dapat 

dilakukan oleh guru (untuk beberapa hal), dan tenaga profesional lain yang 

tersedia sesuai dengan kompetensinya, 2) perencanaan pembelajaran dan 

pengorganisasian siswa; pada tahap ini kegiatan yang dilakukan dapat 
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meliputi: menetapkan bidang-bidang aspek masalah belajar yang akan 

ditangani, menetapkan pendekatan pembelajaran yang akan dipilih, dan 

menyusun program pembelajaran individual, 3) pelaksanaan pembalajaran; 

pelaksanaan pembelajaran harus senantiasa disesuaikan dengan 

perkembangan dan kemampuan anak, tidak dapat dipaksakan sesuai 

dengan target yang akan dicapai oleh guru, 4) pemantauan kemajuan 

belajar dan evaluasi; untuk mengetahui keberhasilan guru dalam 

membantu mengatasi kesulitan belajar anak. 

Menurut Pedoman Penyelenggaran Pendidikan Inklusi Direktorat 

PSLB secara singkat masing-masing jenis kelainan dijelaskan sebagai 

berikut: Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya 

penglihatannya, berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun 

telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus masih tetap 

memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Tunarungu adalah anak yang 

kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak 

atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal dan walaupun telah 

diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar masih tetap memerlukan 

pelayanan pendidikan khusus.
30

 

Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang 

menetap pada alat gerak (tulang, sendi, otot) sedemikian rupa sehingga 

memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Tunagrahita (retardasi mental) 

adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan 
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perkembangan mental jauh di bawah rata-rata sedemikian rupa sehingga 

mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun 

sosial, dan karenanya memerlukan layanan pendidikan khusus. 

Lamban belajar (slow learner) adalah anak yang memiliki potensi 

intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. 

Dalam beberapa hal mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, 

merespon rangsangan dan adaptasi sosial, tetapi masih jauh lebih baik 

dibanding dengan yang tunagrahita, lebih lamban dibanding dengan yang 

normal, mereka butuh waktu yang lebih lama dan berulang-ulang untuk 

dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non akademik, dan 

karenanya memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak berbakat 

adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan (inteligensi), kreativitas, 

dan tanggungjawab terhadap tugas (task commitment) di atas anak-anak 

seusianya (anak normal), sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi 

prestasi nyata, memerlukan pelayanan pendidikan khusus.
31

 

Anak yang berkesulitan belajar spesifik adalah anak yang secara 

nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus (terutama 

dalam hal kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau matematika), 

diduga disebabkan karena faktor disfungsi neugologis, bukan disebabkan 

karena faktor inteligensi (inteligensinya normal bahkan ada yang di atas 

normal), sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak 
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berkesulitan belajar spesifik dapat berupa kesulitan belajar membaca 

(disleksia), kesulitan belajar menulis (disgrafia), atau kesulitan belajar 

berhitung (diskalkulia), sedangkan mata pelajaran lain mereka tidak 

mengalami kesulitan yang signifikan (berarti). 

Anak yang mengalami gangguan komunikasi adalah anak yang 

mengalami kelainan suara, artikulasi (pengucapan), atau kelancaran bicara, 

yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau 

fungsi bahasa, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak 

yang mengalami gangguan komunikasi ini tidak selalu disebabkan karena 

faktor ketunarunguan. 

Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam 

penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma 

yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada 

umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain, dan karenanya 

memerlukan pelayanan pendidikan khusus demi kesejahteraan dirinya 

maupun lingkungannya.
32

 

2. Manajemen Kurikulum 

Kurikulum memiliki kedudukan yang sangat strategis, karena 

kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Menurut 

Rusman kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 
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pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. 

Kurikulum untuk peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah 

inklusi dapat mengalami modifikasi sesuai dengan karakteristik masing-

masing peserta didik. Pada Pedoman Penyelenggaran Pendidikan Inklusi 

Direktorat PSLB setiap peserta didik memiliki karakteristik tertentu yang 

berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, perbedaan karakteristik 

tersebut juga menggambarkan adanya perbedaan kebutuhan layanan 

pendidikan bagi setiap peserta didik. Kurikulum yang dikembangkan 

hendaknya mengacu kepada kemampuan awal dan karakteristik siswa, 

sehingga siswa memiliki program pengajaran secara individual. 

Kurikulum yang digunakan di kelas inklusi adalah kurikulum anak 

normal (reguler) yang disesuaikan (dimodifikasi sesuai) dengan 

kemampuan awal dan karakteristik siswa. 

 

Model pengembangan kurikulum dalam buku Pedoman 

Penyelenggaraan Inklusi  Direktorat PSLB.
33

 

a. Model Kurikulum Reguler  

Pada model kurikulum ini peserta didik yang berkebutuhan 

khusus mengikuti kurikulum reguler sama seperti peserta didik 

lainnya di dalam kelas yang sama. Program layanan khususnya lebih 
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diarahkan kepada proses pembimbingan belajar, motivasi, dan 

ketekunan belajarnya. 

 

b. Model Kurikulum Reguler Dengan Modifikasi 

Pada model kurikulum ini guru melakukan modifikasi pada 

strategi pembelajran, jenis penilaian, maupun pada program 

tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan peserta 

didik lainnya. Di dalam model ini bisa terdapat peserta didik 

berkebutuhan khusus yang memiliki program pembelajaran 

berdasarkan kurikulum reguler dan program pembelajaran individual 

(PPI). Misal seorang peserta didik berkebutuhan khusus yang 

mengikuti 3 mata pelajaran berdasarkan kurikulum reguler 

sedangkan mata pelajaran lainnya berdasarkan PPI. 

c. Model Kurikulum PPI 

Pada model kurikulum ini guru mempersiapkan program 

pendidikan individual (PPI) yang dikembangkan bersama tim 

pengembang yang melibatkan guru kelas, guru mata pelajaran, guru 

pembimbing khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lain 

yang terkait. 

Model ini diperuntukkan pada siswa yang mempunyai 

hambatan belajar yang tidak memungkinkan untuk mengikuti proses 

belajar berdasarkan kurikulum reguler. Peserta didik berkebutuhan 

khusus seperti ini dapat dikembangkan belajarnya denngan 

menggunakan PPI dalam setting kelas reguler sehingga mereka bisa 
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mengikuti proses belajar sesuai dengan fase perkembangan dan 

kebutuhannya. 

Tujuan pengembangan kurikulum dalam buku Pedoman 

Penyelenggaraan Inklusi  Direktorat PSLB: 

a. Membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan 

mengatasi hambatan belajar yang dialami peserta didik 

semaksimal mungkin dalam setting pendidikan inklusi. 

b. Membantu guru dan orang tua dalam mengembangkan program 

pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus baik yang 

diselenggarakan di sekolah, di luar sekolah maupun di rumah. 

c. Menjadi pedoman bagi sekolah, dan masyarakat dalam 

mengembangkan, menilai dan menyempurnakan program 

pendidikan inklusi. 

3. Manajemen Proses Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran begitu amat penting peranannya dalam 

upaya mengembangkan kompetensi siswa secara optimal, maka 

seyogyanya proses pembelajaran menjadi fokus utama untuk terus 

menerus ditingkatkan kualitasnya. Kriteria umum untuk kegiatan 

pembelajaran yang berkualitas sebagai berikut: 1) Konsisten dengan 

seluruh program pembelajaran; 2) Cukup sesuai dengan tujuan; 3) 

Bervariasi dan serba beragam; 4) Adaptif terhadap individu dan 

kelompok siswa; 5) Seimbang dan kumulatif; 6) Relevan dan 
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bermakna; 7) Terbuka terhadap integrasi optimal dengan kegiatan 

belajar lain; 8) Terbuka terhadap pilihan siswa. 

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan maksud untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 

secara efektif dan efisien, guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip 

pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran di kelas inklusi secara 

umum sama dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang berlaku bagi 

anak pada umumnya. 

Namun demikian, karena di dalam kelas inklusi terdapat anak 

berkelainan yang mengalami kelainan/penyimpangan baik fisik, emosi, 

intelektual, sosial, dan/atau sensoris dibanding dengan anak pada 

umumnya, maka guru yang mengajar di kelas inklusi disamping prinsip 

umum pembelajaran juga harus mengimplementasikan prinsip-prinsip 

khusus sesuai dengan kelainan anak. 

Prinsip-prinsip khusus pembelajaran sesuai dengan kelainan 

anak, sebagai berikut: (1) Tunanetra, belajar bagi anak dengan 

gangguan penglihatan, terutama melalui pendengaran dan perabaan, 

menggunakan benda konkrit, belajar sambil melakukan atau anak 

mengalami apa yang dijelaskan oleh guru, dan pengalaman yang 

menyatu. (2) Tunarungu, Dalam proses pembelajaran dengan anak 

tunarungu atau anak dengan gangguan pendengaran, prinsipnya adalah 

keterarahan wajah, keterarahan suara, dan keperagaan, (3) Tunagrahita 

dan lambat pelajar, pembelajaran bagi anak tunagrahita dan anak lambat 
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belajar (slow learner) adalah prinsip kasih sayang, keperagaan, dan 

rehabilitasi, (4)  Tunadaksa, pembelajaran bagi anak tuna daksa atau 

anak gangguan fisik yang perlu diperhatikan adalah layanan medik, 

pendidikan, dan sosial, (5) Tunalaras, bagi anak tunalaras prinsip 

pembelajaran yang perlu perhatikan adalah kebutuhan dan keaktifan, 

kebebasan yang terarah, penggunaan waktu luang, kekeluargaan dan 

kepatuhan, disiplin, dan kasih sayang.
34

 

Proses belajar mengajar lebih banyak memberikan kesempatan 

belajar kepada siswa melalui pengalaman nyata. Proses belajar 

mengajar meliputi: (1) Perencanaan pembelajaran; Perencanaan 

pembelajaran merupakan hasil dari asesmen yang telah dilakukan 

terhadap anak, dengan menyesuaikan kurikulum pembelajaran menurut 

kebutuhan anak dan bersifat fleksibel. Dalam program pendidikan 

inklusi, perencanaan kegiatan pembelajaran terdiri dari: merencanakan 

pengelolaan kelas, pengorganisasian bahan, pengelolaan kegiatan 

pembelajaran, penggunaan sumber belajar, dan merencanakan 

penilaian. (2) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran; Pada saat kegiatan 

pembelajaran anak berkebutuhan khusus bergabung dengan anak-anak 

normal, tetapi pada saat-saat tertentu ketika anak berkebutuhan khusus 

tidak dapat mengikuti pembelajaran anak tersebut dapat dimasukkan ke 

dalan kelas khusus bersama dengan guru khusus. Pelaksanaan proses 

pembelajaran   terdiri dari; berkomunikasi dengan siswa, 
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mengimplementasikan metode, sumber belajar, dan bahan latihan yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran, mendorong siswa untuk terlibat 

secara aktif, mendemonstrasikan penguasaan materi dan relevansinya 

dalam kehidupan, dan mengelola waktu, ruang, bahan, dan 

perlengkapan pengajaran. (3) Evaluasi kegiatan belajar mengajar; 

Evaluasi merupakan langkah yang perlu direncanakan sebelumnya. 

Tujuannya adalah untuk melihat tercapai tidaknya keberhasilan dan 

juga untuk melihat perlu tidaknya modifikasi.
35

 

Ada lima profil pembelajaran di sekolah inklusi. (1) Pendidikan 

inklusi berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, 

menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Guru 

mempunyai tanggung jawab menciptakan suasana kelas yang 

menampung semua anak secara penuh dengan menekankan pada 

kemampuan, kondisi fisik, sosial-ekonomi, suku, agama, dan 

sebagainya. Pendidikan inklusi berarti penerapan kurikulum yang 

multilevel dan multimodalitas. (2) Mengajar kelas yang heterogen 

memerlukan perubahan pelaksanaan kurikulum secara mendasar. 

Pembelajaran di kelas inklusi akan bergeser dari pendekatan 

pembelajaran kompetitif yang kaku, mengacu materi tertentu, menuju 

pendekatan pembelajaran kooperatif yang melibatkan kerjasama 

antarsiswa dan bahan belajar tematik. (3) Pendidikan inklusi berarti 

menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif;  
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Perubahan di dalam kurikulum berkaitan erat dengan perubahan metode 

pembelajaran. Model kelas tradisional di mana seorang guru secara 

sendirian berjuang untuk dapat memenuhi kebutuhan semua anak di 

kelas. Hal ini harus digeser dengan model antarsiswa saling 

bekerjasama, saling mengajar dan belajar, dan secara aktif saling 

berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap pendidikannya sendiri 

serta pendidikan teman-temannya. Semua anak berada di satu kelas 

bukan untuk berkompetisi melainkan untuk belajar dan mengajar 

dengan yang lain. (4) Pendidikan inklusi berarti penyediaan dorongan 

bagi guru dan kelasnya secara terus menerus serta penghapusan 

hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi. Aspek terpenting dari 

pendidikan inklusi adalah pengajaran dengan tim, kolaborasai dan 

konsultasi, dan berbagai cara mengukur keterampilan, pengetahuan, 

serta bantuan individu yang bertugas mendidik sekelompok anak. 

Kerjasama anatara guru dengan profesi lain dalam suatu tim sangat 

diperlukan, seperti dengan profesional, ahli bina bicara, petugas 

bimbingan guru pembimbing khusus, dan sebagainya. (5) Pendidikan 

inklusi berati melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses 

perencanaan; Keberhasilan pendidikan inklusi sangat bergantung 

kepada partisipasi aktif dari orang tua pada pendidikan anaknya, 

misalnya keterlibatan mereka dalam penyusunan program pengajaran 

individual dan bantuan dalam belajar di rumah.
36
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4. Manajemen Proses Penilaian 

Ada tiga istilah yang sering digunakan dalam penilaian, yaitu 

evaluasi (evaluation), pengukuran (measurement), dan penilaian 

(asessment). Evaluasi adalah kegiatan identifikasi untuk melihat apakah 

suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, 

berharga atau tidak, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi 

pelaksanaannya. Pengukuran adalah proses pemberian angka atau usaha 

memperoleh diskripsi numerik dari suatu tingkatan dimana seorang 

siswa telah mencapai karakteristik tertentu. Sedangkan penilaian adalah 

penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk 

memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau 

ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) siswa.
37

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 

menjelaskan penilaian pada pendidikan inklusi pada pasal (1) sampai 

dengan pasal (6) yaitu: (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik 

pendidikan inklusi mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan 

pendidikan yang bersangkutan, (2) Peserta didik yang mengikuti 

pembelajaran berasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan 

standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan 

wajib mengikuti ujian nasional, (3) Peserta didik yang memiliki 

kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang 
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dikembangkan di bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang 

diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. 

(4) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai 

dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang 

blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah, (5) Peserta didik yang 

memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berasarkan 

kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah 

standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar 

yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan, 

(6) Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat 

melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi 

pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi 

atau satuan pendidikan khusus.
38

 

Penilaian terhadap hasil belajar merupakan penilaian 

kemampuan yang dimiliki siswa dengan kebutuhan khusus setelah 

menerima pengalaman belajarnya. Selain itu pada pendidikan inklusi, 

perkembangan individu dan keterampilan sosialisasi anak kebutuhan 

khusus menjadi kriteria keberhasilan karena merupakan tujuan 

pendidikan inklusi, yaitu agar anak dengan kebutuhan khusus dapat 

hidup normal dilingkungan masyarakat umum. 
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5.  Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah aktivitas 

yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu 

masuk ke dalam organisasi pandidikan sampai akhirnya berhenti 

melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, 

pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan/ 

pengembangan dan pemberhentian.  

Pada saat melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di sekolah, 

yang siswanya terdiri atas anak-anak normal dan anak-anak 

berkebutuhan khusus, disamping diperlukan guru kelas dan guru mata 

pelajaran, diperlukan pula Guru Pendidikan Khusus (GPK) yang 

merupakan partner guru kelas dan guru mata pelajaran dalam upaya 

melayani anak berkebutuhan khusus agar potensi yang dimiliki 

berkembang optimal. GPK sebaiknya diusulkan oleh kepala sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusi kepada pemerintah daerah setempat 

untuk menunjang pelaksanaan pendidikan inklusi. 

Terdapat peraturan yang berkaitan dengan hal ini, yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan. Pasal 41 ayat (1) pada PP tersebut menyatakan bahwa 

“setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusi harus 

memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi 

menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan 
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khusus”. Pasal ini jelas menunjukkan adanya keharusan satuan 

pendidikan inklusi untuk menyediakan guru yang memiliki kompetensi 

mengelola peserta didik berkebutuhan khusus.  Pasal 31 ayat 2 Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 yang antara lain menyebutkan pemerintah 

wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar bagi semua warga 

negara. Dalam dua peraturan yang terkait ini, jelas pemerintah daerah 

sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan 

pendidikan memiliki kewajiban untuk menyiapkan GPK di sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusi.
39

 

Tugas GPK antara lain sebagai berikut: (1) menyusun intrumen 

asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata 

pelajaran, (2) membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah 

dan orang tua peserta didik, (3) melaksanakan pendampingan anak 

berkebutuhan khusus pada kegiatan pembelajaran bersama-sama 

dengan guru kelas atau guru mata pelajaran, (4) memberikan bantuan 

layanan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami 

hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, 

berupa remedial ataupun pengayaan, (5) memberikan bimbingan secara 

berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak 

berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang 

dapat dipahami jika terjadi pergantian guru, (6) memberikan bantuan 

(berbagi pengalaman) pada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran 
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agar mereka dapat memberi pelayanan pendidikan kepada anak-anak 

berkebutuhan khusus.
40

 

Tenaga kependidikan yang mengajar hendaknya memiliki 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentang materi yang akan 

diajarkan atau dilatihkan, dan memahami karakteristik siswa. Adapun 

tenaga kependidikan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut.; guru 

reguler, guru khusus, psikolog, dokter, psikiatri anak, okupasi terapi, 

dan sebagainya. 

Bahwa Kompetensi Guru Pendidikan Khusus dilandasi oleh tiga 

kemampuan (ablity) utama, yaitu: (1) kemampuan umum (general 

ability), (2) kemampuan dasar (basic ability), dan (3) kemampuan 

khusus (specific ability).
41

 

Kemampuan umum adalah kemampuan yang diperlukan untuk 

mendidik peserta didik pada umumnya (anak normal), sedangkan 

kemampuan dasar adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik 

peserta didik luar biasa (anak berkelainan), kemudian kemampuan 

khusus adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta 

didik luar biasa jenis tertentu (spesialis). 

 

 

6.  Manajemen Sarana dan Prasarana 
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Menurut Sutikno manajemen sarana prasarana dapat diartikan 

kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, 

penyimpanan dan penyaluran, pendayagunaan, pemeliharaan, 

penginventarisan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, 

perlengkapan, dan perabot sekolah secara tepat guna dan tepat 

sasaran.
42

 

Manajemen sarana dan prasarana hendaknya disesuaikan dengan 

tuntutan kurikulum yang telah dikembangkan dan dibutuhkan adanya 

sarana yang memungkinkan anak untuk mengembangkan kreatifitasnya. 

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus, 

maka sarana-prasarana yang diperlukan sekolah inklusi selain sarana-

prasarana umum juga sarana prasarana khusus yang sesuai dengan anak 

berkebutuhan khusus. 

Sarana-prasarana tersebut antara lain seperti Sarana-prasarana 

Umum meliputi: ruang kelas beserta perlengkapannya (perabotnya); 

ruang praktikum (laboratorium) beserta perangkatnya; ruang 

perpustakaan, beserta perangkatnya; ruang serbaguna, beserta 

perlengkapannya;. ruang BP/BK, beserta perlengkapannya; ruang UKS; 

ruang Kepala Sekolah, Guru, dan Tata Usaha, lapangan olahraga; 

Toilet; ruang ibadah; ruang kantin. 

Sarana Khusus yang meliputi: (1) Tunarungu/Gangguan 

Komunikasi: Alat  Asesmen, bervariasinya tingkat kehilangan 
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pendengaran pada anak tunarungu/gangguan komunikasi, menuntut 

adanya pengelolaan yang cermat dalam mengidentifikasi kekurangan 

dan kelebihan yang dimilikinya. Hal ini penting dalam upaya 

menentukan apa yang dibutuhkan dapat mendapatkan pelayanan 

pendidikan sesuai dengan kemampuan dan keadaannya. Asesmen 

kelainan pendengaran dilakukan untuk mengukur kemampuan 

pendengaran, atau untuk menentukan tingkat kekuatan suara/sumber 

bunyi. Alat yang digunakan untuk asesmen pendengaran anak 

tunarungu seperti: Scan Test, Bunyi-bunyian, Garpu Tala,  Audiometer 

& Blanko Audiogram, Mobile Sound Proof, Sound level meter; Alat 

Bantu Dengar, Anak tunarungu mengalami gangguan pendengaran baik 

dari ringan sampai berat/total. Untuk membantu pendengarannya, dapat 

dilakukan mengunakan alat bantu dengar (hearing aid). 

Latihan Bina Persepsi Bunyi dan Irama, Pada umumnya anak 

tunarungu mengalami gangguan pendengaran baik ringan maupun 

secara keseluruhan/total, sehingga mengakibatkan gangguan atau 

hambatan komunikasi dan bahasa. Untuk pengembangan komunikasi 

dan bahasa dapat dilakukan mengunakan alat-alat seperti; Speech and 

Sound Simulation, Spatel, Cermin, Alat latihan meniup (seruling, 

kapas, terompet, peluit), Alat Musik Perkusi (gong, gendang, tamborin, 

triangle, drum, kentongan), Meja latihan wicara, Sikat getar, Lampu 

aksen (kontrol suara), dan TV/VCD;  Alat Bantu Belajar/Akademik, 

untuk membantu penguasaan kemampuan di bidang akademik, maka 
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dibutuhkan layanan dan peralatan khusus. Alat-alat yang dapat 

membantu mengembangkan kemampuan akademik pada anak 

tunarungu dapat berupa: Anatomi Telinga, Miniatur Benda,  Finger 

Alphabet, Model Telinga, Torso Setengah Badan, Puzzle Buah-buahan, 

Puzzle Binatang, Puzzle Konstruksi,  Silinder, Model Geometri, Kartu 

Kata, Kartu Kalimat, Menara Segi tiga, Menara Gelang, Menara Segi 

empat,  Atlas, Globe, Peta Dinding, dan  Miniatur Rumah Adat; (2) 

Tunagrahita/Anak Lamban Belajar:  Alat asesmen, Asesmen pada anak 

tunagrahita dilakukan untuk mengukur tingkat intelegensi dan kognitif, 

baik secara individual maupun kelompok. Alat untuk asesmen anak 

tunagrahita dapat digunakan seperti berikut ini:  Tes Intelegensi WISC-

R,  Tes Inteligensi Stanford Binet,  Cognitive Ability test;  Latihan 

Sensori Visual, untuk membantu sensori visual anak tunagrahita dapat 

digunakan alat sebagai berikut:  Gradasi Kubus,  Gradasi Balok,  

Silinder,   Menara Gelang, Kotak Silinder, Multi Indera,  Puzle,  Boks 

Sortor Warna, Geometri Tiga Dimensi,  Papan Geometri (Roden Set)],  

Kotak Geometri (Box Shape), Konsentrasi Mekanis.
 43

 

Latihan Bina Diri. Alat yang digunakan latihan bina diri dapat 

berupa:  Berpakaian,  Dressing Frame Set, Sikat Gigi,  Pasta Gigi dan 

lain sebagainya;  Konsep dan Simbul Bilangan, Alat yang digunakan 

melatih konsep dan simbul bilangan dapat berupa: Keping Pecahan, 
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Balok Bilangan,  Geometri Tiga Dimensi, Abacus, Papan Bilangan 

(Cukes), Tiang Bilangan (Seguin Bretter), Kotak Bilangan,  Alphabet 

Loweincase,  Pias Huruf, Alphabet Fibre Box,  Pias Kalimat; latihan 

Perseptual Motor, alat yang digunakan melatih perseptual motor dapat 

berupa:  Bak Pasir, Papan Keseimbangan, Gradasi Papan Titian, Keping 

Keseimbangan, Power Raider, Formensortierspiel, Balancier Zehner,  

Balamcierbrett, Handbalancier Spidel, Balanceierwippe, Balancier 

Steg. (3). Tunadaksa, alat Asesmen seperti berikut ini:  Finger 

Goniometer, Flexometer, Plastic Goniometer, Reflex Hammer,  Posture 

Evaluation Set, TPD Arsthesiometer, Gound Rhytem Tibre Instrumen, 

Cabinet Geometric Insert, Color Sorting Box, Tactile Board Set, alat 

latihan fisik, alat-alat yang dapat digunakan dapat berupa:  Safety 

Walking Strap, Straight (tangga), Sand-Bag, Floor Sitter, Kursi CP, 

Individual Stand-in Table, Walking Parallel, Walker Khusus CP,   

Balance Beam Set, Dynamic Body and Balance,  Kolam Bola-bola,  

Bola karet, Balok berganda,  Balok titian, Dressing Frame Set,  Lacing 

Shoes. 

Alat bantu belajar/akademik, alat-alat yang dapat membantu 

mengembangkan kemampuan akademik pada anak tunadaksa dapat 

berupa: Kartu Abjad, Kartu Kata, Kartu Kalimat, Torso Seluruh Badan,  

Geometri Shape, Menara Gelang, Menara Segitiga, Menara Segiempat, 

Gelas Rasa, Botol Aroma, Abacus dan Washer, Papan Pasak,  Kotak 

Bilangan. (4). anak yang mengalami kesulitan belajar, alat asesmen, 
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Asesmen pada anak yang mengalami kesulitan belajar dilakukan untuk 

mengetahui bentuk kesulitan belajar dan untuk memperoleh informasi 

yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

merencanakan program pembelajarannya. Alat yang digunakan untuk 

asesmen anak yang mengalami kesulitan belajar seperti berikut ini: 

Instrumen ungkap riwayat kelainan, dan Tes Inteligensi WISC; alat 

bantu ajar/akademik; Kartu Abjad, Kartu Kata,  Kartu Kalimat, Balok 

Bilangan, Pias angka, Kotak Bilangan, Papan bilangan. 

Sarana khusus yang perlu disediakan di sekolah inklusi, apabila 

peserta didiknya ada yang tunarungu meliputi: ruang asesmen, ruang 

konsultasi, ruang latihan bina wicara, ruang bina persepsi bunyi dan 

irama, ruang remedial, ruang latihan fisik, lapangan olahraga,  ruang 

penyimpanan alat, ruang latihan bina diri, dan ruang keterampilan.
44

 

 

7. Manajemen Pembiayaan 

Ketersediaan sejumlah dana yang dimiliki sekolah merupakan 

salah satu faktor pendukung terselenggaranya program pendidikan. 

Ketersediaan dana yang dimiliki sekolah berkaitan dengan sumber dana 

sekolah mencakup pemerintah, orangtua peserta didik, bantuan pihak asing 

yang tidak mengikat, dan masyarakat. 

UU Nomor 20 Tahun 2003 mengatur pendanaan pendidikan secara 

khusus dalam Bab XIII yang secara substansi menyatakan bahwa 1) 

pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara 
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pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, 2) sumber pendanaan 

pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan 

keberanjuran, 3) pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip 

keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik, dan 4) 

pengalokasian dana pendidikan.
45

 

Peraturan lebih lanjut mengenai pendanaan pendidikan terdapat 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008. Dalam pasal 2 ayat 1 

dijelaskan bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama 

antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sedangkan Pasal 3 

menjelaskan:  

(1)  Biaya pendidikan meliputi: 

a. biaya satuan pendidikan; 

b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan 

c. biaya pribadi peserta didik. 

(2)  Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri atas: 

a.  biaya investasi, yang terdiri atas: 

1. biaya investasi lahan pendidikan; dan 

2. biaya investasi selain lahan pendidikan. 

b.  biaya operasi, yang terdiri atas: 

1. biaya personalia; dan 

2. biaya nonpersonalia. 

c.  bantuan biaya pendidikan; dan 

d.  beasiswa. 

(3) Biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. biaya investasi, yang terdiri atas: 

1.  biaya investasi lahan pendidikan; dan 

2.  biaya investasi selain lahan pendidikan. 

b.  biaya operasi, yang terdiri atas: 

1.  biaya personalia; dan 

2.  biaya nonpersonalia. 
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Biaya investasi adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang 

sifatnya lebih permanen dan dapat dimanfaatkan jangka waktu relatif lama. 

Biaya investasi terdiri dari biaya investasi lahan dan biaya investasi selain 

lahan. Biaya investasi selain lahan dapat digunakan untuk pengadaan 

sarana dan prasarana sekolah seperti gedung dan alat penunjang 

pendidikan seperti media pembelajaran. Biaya investasi menghasilkan aset 

dalam bentuk fisik dan non fisik, berupa kapasitas atau kompetensi sumber 

daya manusia. Dengan demikian, kegiatan pengembangan profesi guru 

seperti pendidikan pelatihan tentang penanganan siswa berkebutuhan 

khusus termasuk ke dalam investasi yang perlu mendapat dukungan  dana 

yang memadai.
46

 

Biaya operasi adalah biaya yang diperlukan sekolah untuk 

menunjang proses pendidikan. Biaya operasi terdiri dari biaya personalia 

dan biaya  nonpersonalia. Biaya personalia mencakup: gaji dan tunjangan 

yang melekat pada gaji, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, 

tunjangan profesi, dan tunjangan-tunjangan lain yang melekat dalam 

jabatannya. Biaya non personalia, antara lain biaya untuk:  Alat Tulis 

Sekolah, bahan dan alat habis pakai, pemeliharaan dan perbaikan ringan, 

pembinaan siswa/ekstrakurikuler. 

Pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi misalnya 

digunakan untuk media pembelajaran, sarana-prasarana penunjang 

(aksesibilitas) bagi ABK, dan pelatihan bagi guru pendamping khusus agar 
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dapat mengembangkan keilmuan dalam meningkatkan kemampuan dalam 

mendidik ABK di sekolah tersebut.  

 

8. Manajemen Sumber Daya Masyarakat 

Peran masyarakat dalam dunia pendidikan sangat diperlukan untuk 

membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Semakin 

tinggi partisipasi masyarakat terhadap pendidikan maka akan semakin 

maju pendidikan di suatu tempat. Partisipasi masyarakat telah diatur oleh 

pemerintah agar dapat dikelola dan dikoordinasikan dengan baik dan lebih 

bermakna bagi sekolah, wadah partisipasi masyarakat itu dibuat dalam 

bentuk komite sekolah. 

Komite sekolah diatur oleh pemerintah dalam Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2012 tanggal 2 April 2012 dinyatakan 

bahwa komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta 

masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi 

pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan 

prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar 

sekolah. 

 

Peran komite sekolah inklusi sama seperti komite sekolah reguler seperti 

yang tercantum dalam lampiran II Keputusan Mendiknas tahun 2002 yaitu 

sebagai: 

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan 

pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. 



58 

 

2. Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, 

pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan 

disatuan pendidikan. 

3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan disatuan 

pendidikan. 

4. Mediator antara pemerintah (eksklusif) dengan masyarakat di satuan 

pendidikan.
47

 

 

Fungsi komite sekolah dalam pendidikan inklusi juga sama dengan 

sekolah reguler, fungsi komite sekolah adalah: 

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.  

2. Melakukan upaya kerja sama dengan masyarakat 

(perorangan/organisasi/ dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah 

berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.  

3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai 

kebutuhan. pendidikan yang di ajukan oeh masyarakat.  

4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan 

pendidikan mengenai:  

a. Kebijakan dan program pendidikan. 

b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS). 
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c. Kriteria kinerja satuan pendidikan. 

d. Kriteria tenaga pendidikan. 

e. Kriteria fasilitas pendidikan. 

f. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan. 

5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpatisipasi dalam pendidikan 

guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.  

6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaaan 

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.  

7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijkan, program, 

penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
48

 

 

Peran orang tua anak berkebutuhan khusus, orang tua anak normal dan 

siswa normal sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pendidikan 

inklusi. Hal ini berkaitan dengan sikap penerimaan dan penolakan 

terhadap konsep pendidikan tersebut. Apabila orang tua anak 

berkebutuhan khusus, orang tua anak normal dan siswa normal menerima 

konsep pendidikan inklusi, maka hal tersebut sangat baik. Namun, orang 

tua anak berkebutuhan khusus, orang tua anak normal dan siswa normal 

menolak konsep pendidikan inklusi, maka hal tersebut akan menghambat 

proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, dibutuhkan 

adanya pemberian wacana kepada Orang tua anak berkebutuhan khusus, 

orang tua anak normal dan siswa normal tentang pendidikan inklusi, 
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bahwa dengan pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus mampu 

bersosialisasi lebih baik di lingkungannya.    

Secara umum hubungan sekolah dan masyarakat memiliki tujuan yang 

hendak dicapai yakni berupa peningkatan mutu pendidikan, sehingga pada 

gilirannya masyarakat akan merasakan dampak langsung dari kemajuan 

tersebut. Menurut Aedi dan Rosalin tujuan yang lebih konkrit hubungan 

antara sekolah dan masyarakat antara lain: 1) guna meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik, 2) berperan dalam 

memahami kebutuhan-kebutuhan  masyarakat yang sekaligus menjadi 

desakan yang dirasakan saat ini, 3) berguna dalam mengembangkan 

program-program sekolah kearah yang lebih maju dan lebih membumi 

agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna jasa 

pendidikan.
49

 

 

3. Pengertian Anak Berkhebutuhan Khusus Autisme dan Hiperaktif  

 

Anak berkebutuhan khusus menurut Hewardadalah anak dengan 

karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu 

menunjukkan pada ketidakmampuan mental,emosi atau fisik.
50

 

a. Pengertian Autisme 

Autisme berasal dari kota auto yang berarti sendiri. Penyandang 

Autisme seakan-akan hidup di dunianya sendiri 
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Kartono berpendapat bahwa Autisme adalah gejala menutup diri 

sendiri secara total, dan tidak mau berhubungan lagi dengan dunia luar 

keasyikan ekstrim dengan fikiran dan fantasi sendiri. Sedangkan menurut 

Yuniar bahwa Autisme adalah gangguan perkembangan yang komplek, 

mempengaruhi perilaku, dengan akibat kekurangan kemampuan 

komunikasi, hubungan sosial dan emosional dengan orang lain, sehingga 

sulit untuk mempunyai ketrampilan dan pengetahuan yang diperlukan 

sebagai anggota masyarakat. Autisme berlanjut sampai dewasa bila tak 

dilakukan upaya penyembuhan dan gejala-gejalanya sudah terlihat 

sebelum usia tiga tahun. Dan   Autisme tidak pandang bulu, 

penyandangnya tidak tergantung dari ras, suku, strata-ekonomi, strata 

sosial, tingkat pendidikan, geografis tempat tinggal, maupun jenis 

makanan. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan penyandang 

Autisme ialah 4 : 1.
51

 

Dari keterangan diatas, maka dapat di simpulkan 

bahwa Autisme adalah kelainan perkembangan sistem saraf pada 

seseorang yang dialami sejak lahir ataupun saat 

masa balita dengan gejala menutup diri sendiri secara total, dan tidak 

mau berhubungan lagi dengan dunia luar, merupakan gangguan 

perkembangan yang komplek, mempengaruhi perilaku, dengan akibat 

kekurangan kemampuan komunikasi, hubungan sosial dan emosional 

dengan orang lain dan tidak tergantung dari ras, suku, strata-ekonomi, 

                                                 
51

 Ibid.hlm.220 



62 

 

strata sosial, tingkat pendidikan, geografis tempat tinggal, maupun jenis 

makanan.  

Gangguan perkembangan yang ditandai dengan hambatan 

komunikasi social dan minat yang terfikasi dan prilaku berulang. Autism 

merupakan gangguan tumbuh kembang yang kompleks dan berat, yang 

akan dialami anak seumur hidup. Gelajanya sudah tampak sebelum anak 

memasuki usia tiga tahun. Para ahli sepakat dengan istilah autistic 

spectrum disorder, atau gangguan dengan spectrum autism, sebab 

atutisme muncul dengan beberapa tingkatan, dari yang paling rendah 

sampai yang paling berat dan tampak lebih sebagai spectrum karena 

ternyata ditemukan anak yang tidak hanya menampakan gelajala autism, 

melainkan juga anak autism dengan gangguan tumbuh kembang bicara 

tapi memiliki keterangan motorik yang relative baik sehinga yang 

dimaksudkan dengan istilah autism tak selalu mengacu kepada mereka 

yang menunjukan gejala autism murni.  Dibawah ini adalah lima kelianan 

yang termasuk ASD :
52

 

1. Autisme: yaitu penarikan diri yang ekstrem dari lingkungan sosialnya, 

gangguan dalam berkomunikasi, serta tingkah laku yang terbatas dan 

berulang (stereotipik) yang muncul sebelum usia 3 tahun. Gangguan 

ini lebih banyak anak laki-laki dari pada anak perempuan. 

2. Asperger syndrome (AS): Abnormalitas yang secara kualitatif sama 

dengan autisme. Dapat disebut sebagai mild autism, tanpa gangguan 
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yang sidnifikan dalam kondisi dan bahasa. Individu dengan sindrom 

asperger memiliki tingkat inteligensi dan kemampuan komunikasi 

yang lebih tinggi dari pada mereka yang autism. Namun, mereka 

menampilkan sebagian besar, bahkan semua karateristik ASD, dengan 

kesulitan utamanya yaitu berada didalam interaksi social. Secara 

umum, dapat dikatakan bahwa asperger bentuk lebih ringan dari 

autisme 

3. Rett syndrome, Sinhdrom ini umumnya dialamai oleh anak perempuan. 

Muncul normal, kemudian diikuti dengan kemunduran berupa 

hilangnya sebagian kemampuan berbahasa, gerakan seperti mencuci 

tangan yang stereotipik dengan fleksi lengan didepan dada atau dagu, 

lalu membasahi tangan secara stereotipik dengan air liur, serta 

hambatan dalam fungsi mengunyah makanan. 

4. Childhood Disintegrative Disorder, perkembangan yang normal 

hingga usia 2 sampai 10 tahun, kemudian diikuti dengan kehilangan 

kemampuan yang signifikan. Tetapi kehilangan dalam ketrampilan 

terlatih pada beberapa bidang perlembangan setelah beberapa bulan 

gangguan berlangsung.Terjadi pula gangguan yang khas dari fungsi 

social, komunikasi dan prilaku. 

5. Pervasive Develomental Disorder Not Otherwise Specifid (PDD-

NOS), Individu yang menampilakan prilaku autis, tetapi pada tingkat 
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yang lebih rendah atau baru muncul setelah usia tiga tahun atau lebih. 

53
 

 

b. Karateistik Autistic Spectrum Disorder. 

 

Terdapat tiga gejala utama individu dengan Karateistik Autistic 

Spectrum Disorder(ASD) yaitu gangguan dalam interaksi, komunikasi 

dan prilaku.Selain itu, gangguan dalam kondisi, persepsi sensori, 

motorik, afek atau mood, tingkah laku agresif dan berbahaya, serta 

gangguan tidur dan makan. 

1) GEJALA UTAMA  

a) Gangguan interaksi 

- Bayi atau balita autis tidak berespon normal ketika diangkat 

atau dipeluk. 

- Anak-anak autis tidak menunjukan perbedaan respon ketika 

berhadapan dengan orang tua, saudara kandung atau guru 

dengan orang asing. 

- Enggan berinteraksi secara aktif dengan orang lain. Ia tidak 

berminat pada orang, melainkan asyik sendiri dengan 

benda-benda dan lebih senang menyendiri. 

- Tidak senyum pada situasi social, tetapi tersenyum atau 

tertawa ketika tidak ada sesuatu yang lucu.  

- Tatapan mata berbeda. Terkadang menghindari kontak mata 

atau melihat sesuatu dari sudut pandang matanya. 

- Tidak bermain seperti layaknya anak normal. 

b) gangguan komunikasi  

- Tidak memiliki perhatian untuk berkomunikasi atau tidak 

ingin berkomunikasi untuk tujuan social. 

- Gumaman yang biasanya muncul sebelum anak dapat 

berkata-kata mungkin tidak Nampak pada anak autis. 

- Mereka yang berbicara mengalami abnormalitas dalam 

intonasi, rate, volume dan isi bahasa. Misalnya, berbicara 

seperti robot, echolalia, mengulang-ulang apa yang 

didengar dan sulit menggunakan bahasa dalam interaksi 

                                                 
53

 Frieda Mangunsong. 2014. Psikologi dan pendidikan anak berkhebutuhan khusus. Jilid 

kesatu.Depok.LPSP3 UI .hlm 169-170. 

 



65 

 

social karena mereka tidak sadar terhadap interaksi 

pendengarnya. 

- Sering tidak memahmai ucapan yang di berikan kepada 

mereka. 

- Sulit memahami bahwa satu kata mungkin banyak arti. 

- Menggunakan kata-kata yang aneh atau kiasan, seperti 

seseorang anak yang berkata “ Sembilan” setiap melihat 

kereta api. 

- Terus mengulang pertanyaan biarpun telah mengetahui 

jawabannya atau memperpanjang pembicaraan mengenai 

topic yang ia sukai tanpa peduli dengan lawan biacaranya, 

- Sering mengulang kata-kata yang baru saja atau pernah 

mereka dengar, atau maksud berkomunikasi. 

- Gangguan komunikasi dalam non verbal, misalnya tidak 

menggunkan gerakan tubuh dalam berkomunikasi 

selakayaknya orang yang ketika mengekspresikan 

perasaannya atau merasakan perasaan orang lain, seperti 

:menggelengkan kepala, melambaikan tangan, mengangakat 

alis. 

- Tidak menunjuk atau memakai gerakan tubuh anak untuk 

menyampaikan keinginnya, melainkan mengambil tangan 

orang tuanya untuk mengambil objek yang di maksud. 

c). Gangguan Prilaku. 

- Repetitive (pengulangan) misalnya, tingkah laku motorik 

ritual seperti berputar-putar dengan cepat (triwing), 

memutar-mutar obyek, mengepakkan tangan (flepping), 

bergerak maju mundur atau kiri kanan (rocking). 

- asik sendiri atau preokupasi dengan objek yang memiliki 

rentang minat yang terbatas, mislanya berjam-jam bermain 

dengan suatu objek. 

- Sering memaksa orang tua untuk mengulang suatu kata atau 

potongan kata. 

- Mungkin sulit dipisahkan dengan suatu benda yang tidak 

lazim dan menmolak meninggalakan rumah tanpa benda 

tersebut, mislanya seorang anak laki-laki yang selalu 

membawa pengisap debu kemanapun. 

- Tidak suka dengan perubahann yang ada  dilingkungan atau 

perubahan rutinitas.
54

 

 

c. Factor-Faktor Penyebab Autisme. 

1. Faktor Genetik. 
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Menurut National Institue Of Health, keluarga yang memiliki 

peluang 1-20 kali lebih besar untuk melahirkan anak yang juga 

memilliki gangguan autism. Dari penelitian yang dilakukan pada anak 

kembar, ditemukan hasil bahwa anak kembar kemungkinan besar juga 

memiliki gangguan autism. Menurut para ahli telah teridentifikasi 20 

gen merupakan penyebab gangguan spectrum autism. 

2. Gangguan pada System Saraf. 

Banyak penelitian yang melaporkan bahwa anak autism 

memiliki kelainan pada hamper semua struktur otak.berkurangnya sel 

purklinye di duga dapat merangsang pertembuhan akson, gila dan 

myenlin sehingga terjadi pertumbuhan otak yang abnormal, atau 

sebaliknya pertumbuhan akson yang abnormal dapat menimbulkan sel 

purkinye mati. Otak kecil berfungsi mengontrol fungsi luhur kegiatan 

motorik, juga sebagai sirkuit ini rusak atau tergnggu maka akan 

mengganggu fungsi bagian lain dari system saraf pusat, seperti system 

limbic yang mengatur emosi dan prilaku. 

3. Ketidak Seimbangan Kimawi. 

Alaergi terhadap makanan tertentu, seperti bahan-bahan yang 

mengandung susu, tepung gandum, daging, gula, bahan pengawet, 

penyedap rasa, bahan pewarna dari ragi.  

4. Factor –faktor lain. 

a. periode kehamilan 
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perkembangan janin dalam kehamilan sangat banyak yang 

mempengaruhinya. Pertumbuhan dan perkembangan otak atau 

system susunan saraf otak sangat segala sesuatu gangguan atau 

gngguan pada ibu tentunya sangat berpengaruh. Gangguan pada 

inilah nantinya akan mempengaruhi perkembangan dan prilaku 

anak kelak, termasuk resiko terjadinya autism. Beberapa keadaan 

ibu dan bayi dalam kandungan yang harus lebih diwaspadai dapat 

berkembang jadi autism adalah infeksi selama persalinan terutama 

infeksi virus dan pendarahan serta premature. 

 

b. Periode Persalinan 

Gangguan persalinan yang dapat meningkatkan resiko 

terjadinya autism adalah pemotongan tali pusar  terlalu cepat, 

Asfiksia pada bayi (nilai APGAR SCORE rendah kurang dari 6), 

komplikasi selama persalinan, lamanya persalinan, letak presentasi 

bayi saat lahir dan berat lahir rendah (kurang dari 2500 gram). 

c. Periode Usia Bayi 

Dalam kehidupan awal usia bayi, beberapa kondisi awal 

atau gangguan yang terjadi dapat mengakibatkan gangguan pada 

otak yang akhirnya dapat beresiko untuk terjadi gangguan autism, 

kondisi atau gangguan yang beresiko untuk terjadinya autism ada 

prematuritas, alaergi makanan, kegagalan kenaikan berat badan, 

kelainan bawaan: kelainan jantung bawaan, kelainan genetic, 
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kelainan metabolic, gangguan pencernaan: sering muntah, kolik, 

sulit buang air besar, sering buang air besar dan gangguan 

neurologi/saraf: trauma kepala, kejang, otot atipikal, kelemahan 

otot. 
55

 

 

d. Pengertian Hiperaktif  

Pada tahun 1902, seorang ilmuan, Dr. George F.still menjadi tokoh 

otoritas pertama yang membawa kondisi yang sekarang kita kenal dengan 

ADHD ini kepada perhatian profesi medis. Still menggambarkan kasus-

kasus anak yang sangat kurang dalam kemampuan untuk menarik diri 

dari impluvisitas dalam tingkah laku yang tidak pantas. Pernyataan still 

yang paling berpengaruh terhadap teori-teori psikologi saat ini adalah 

pengetahuan banhwa gangguan paling esensial dari ADHD adalah deficit 

dalam mengendalikan tingkah laku. Kemudian sekitar tahun 1930-an, 

kurt Goldstein melaorkan adanya efek-efek psikologis dari luka otak 

tentara yang mengalami luka di kepala dalam perang dunia 1. Hal utama 

yang terobsesi oleh Goldstein adalah karateristik psikologis seperti 

tingkah laku yang diorganisir, hieperaktivitas, perseveration 

(kecendrungan untuk mengulangi sebuah tingkah laku lagi dan 

lagi.Seperti responsivitas yang terpaksa terhadap stimulus. 

Sejak saat itu, para professional mulai mengapilaksikan label” 

minimal brain injury” pada anak-anak dengan kecerdasan normal yang 
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inatentif, impulis atau hiperaktif.Tahun 1960, istilah tersebut digantikan 

dengan istilah” sindrom anak hiperaktif”.Karena merupakan deskrisi 

tingkah laku dan bukan berdasarkan diagnosa yang kurang jelas 

mengenai kerusukan otak.Istilah tersebut terus dipakai hingga tahun 

1970-an – 1980, peneliti lebih memfokuskan pada intense, bukan 

hiperaktivitas.Sementara itu, tahun0tahun belakangan ini, pihak otoritas 

merekomendasikan bahwa deficit pada pengendalian tingkah laku telah 

menggantikan intense maupun hiperaktivitas sebagai deficit utama anak 

dengan ADHD.
56

 

Menurut  Seto Mulyadi mengatakan pengertian istilah anak 

hiperaktif adalah : Hiperaktif menunjukkan adanya suatu pola perilaku 

yang menetap pada seorang anak. Perilaku ini ditandai dengan sikap 

tidak mau diam, tidak bisa berkonsentrasi dan bertindak sekehendak 

hatinya atau impulsif. Sedangkan Sani Budiantini Hermawan, Psi., 

“Ditinjau secara psikologis hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang 

tidak normal, disebabkan disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak 

mampu memusatkan perhatian. 

Jadi hiperaktif adalah anak yang mengalami gangguan pemusatan 

perhatian dengan hiperaktivitas (GPPH) atau attention deficit and 

hyperactivity disorder (ADHD). Hiperaktif adalah  kelainan prilaku yang 

dialami kira-kira 8% sampai 10% anak dari seluruh populasi anak-anak 

secara global.Dimana porsi anak laki-laki tiga kali lebih banyak 
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dibandingakan dengan anak perempuan.Mesikipun sampai sekarang 

belum diketahui mengapa bias demikian. 

Anak dengan ADHD sering kali bertindak tanpa berfikir, hiperaktif, 

dan sulit untuk memusatkan perhatian. Mereka mungkin saja paham apa 

yang diharapkan dari dirinya. Tetapi, sulit untuk melaksanakan hal 

tersebut, atau menyimak detail-detail yang diperlukan dalam 

menyelsaikan suatu tugas. 

Tentu, suama anak  (khususnya yang mnasih kecil-kecil) sering kali 

suka bertindak “aneh-aneh” sepanjang waktu, khususnya di saat mereka 

cemas atau bertemu kejutan yang menyenangkan. Tetapi, perbedaan 

dengan anak ADHD adalah tingkah polah seperti tersebut di atas tampil 

setiap saat, di segala kondisi, dan dengan seting-seting yang 

berbeda.ADHD dapat mengganggu kemampuan anak dalam menjalankan 

fungsi social, akademik dan dirumah.Kabar baiknya, bahwa dengan 

treatment yang seksama, anak dengan ADHD dapat belajar untuk sukses 

dalam kehidupannya serta mampu me-manage simtom-simtom yang 

dialaminya.  

Dulu ADHD dikenal dengan istilah ADD ( attention deficit 

disorder).  Pada tahun 1994, istilah tersebut disempurnakan menjadi 

ADHD (attention deficit hiperactivity disorder ) dimana Indonesia orang 

laebih simple menyebutnya dengan istilah “hiperakif” saja. 
57

 

e.  Tipe –Tipe Hiperaktif  
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1. Tipe Inatentif 

a. Ketidakmampuan untuk memustakan perhatian pada detail-detail 

adanya kecendrungan untuk selalu berbuat “salah” saat 

melaksnakan tugas-tugas atau aktivitas lainnya. 

b. Kesulitan memusatkan perhatian dalam melaksanakan tugas atau 

aktivitas lainnya. 

c. Sulit untuk menyimak apa yang sedang disampaikan kepadanya. 

d. Sulit untuk mengikuti isntruksi-instruksi. 

e. Kesulitan dalam berorganisasi. 

f. Prilaku menghindar atau cendrung tidak suka pada tugas-tugas 

yang mensyaratkan “kesabaran” mental. 

g. Cenderung gampang sekali kehilangan benda-benda milik 

pribadinya, seperti :mainan, buku, atau hasil pekerjaan rumah 

yang telah diselsaikan 

h. Mudah terpecah perhatian 

i. Sering lupa pada aktivitas-aktivitas rutin hatiannya. 

 

2.Tipe Hiperaktif Impulsif 

a. Gemar  “mengoceh” dan cendrung  “ramai”. 

b. Tidak suka duduk diam 

c. Senang berlarian dan memanjat-manjat.  

d. Sulit bermain dengan tenang 

e. Tingkah polahnya selalu disetel dalam sikao “on the go” 

f. Banyak bicara 

g. Suka menjawab pertanyaan sebelum pertanyaan selesai. 

h. Tidak suka bila harus menunggu atau  “antre” 

i. Bermasalah dengan interupsi atau menyela. 

 

3. Tipe Gabungan, 

Tipe ini merupakan kombinasi dari dua tipe sebelumnya dan 

merupakan tipe yang paling sering ditemukan. Meskipun berat dan 

penuh tantangan bila harus mengasuh dan mendidik anak dengan 

ADHD, penting sekali untuk diingat bahwa mereka bukanlah” anak 

jahat” atau “nyusahin” atau bahkan “monster kecil”.
58
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f. Penyebab Hiperaktif 

ADHD bukan disebabkan oleh parenting yang buruk,terlalu banyak 

asupan gula atau MSG, atupun gara-gara vaksin. ADHD itu berawal dari 

maslah biologis yang belum sertus persen dapat dipahami. Dalam hal ini, 

tidak ada penyebab tunggal untuk ADHD para ahli telah meneliti 

beberapa kemungkinan dari factor genetic dan lingkungan. Hasil 

penelitian pun menunjukan bahwa banya anak ADHD mempunyai 

saudara kandung yang juga kelainan yang sama. 

Meskipun para ahli masik belum yakin akan penyebab dari 

kelainan ini, mereka telah menemukan beberapa area pada otak anak 

dengan ADHD, ukuran 5% sampai 10% lebih kecil dibandingkan dengan 

anak normal. Ditemukan pula adanya perubahan-perubahan susunan 

kimiawi pada otak anak penderita ADHD.Penelitian terbaru 

menghubungkan anak ADHD dengan kebiasaan ibu merokok pada saat 

hamil. Factor resiko lainnya termasuk :bayi premature, BBLR (Bobot 

Bayi Lahir Rendah), dan injuri otak bayi pada saat dilahirkan.
59

 

Ada pula penelitian yang menyebutkan adanya hubungan antara 

terlalu banyak nonton televisi dan problem atensi pada anak di kemudian 

hari.
60

 

 

D. Manajemen Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus 
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Manajemen adalah seperti yang diuraikan oleh Terry management is 

distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling 

performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human 

being and other resources (manajemen adalah suatu proses yang khas yang 

terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-

sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan 

lainnya). Dalam manajemen pembelajaran terdapat strategi pembelajarn 

dimana anak-anak ABK maupun anak-anak normalnya mendapatkan 

manajemen pembelajaran.
 61

 

Pada awalnya istilah “strategi” dikenal dalam dunia militer terutama 

terkait dengan perang, namun demikian makna itu telah meluas tidak hanya 

dalam kondisi perang tetapi juga damai dan dalam berbagai bidang antara lain 

ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Ada beberapa pengertian dari 

strategi yakni: (1) ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa 

untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai, (2) 

rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, 

sedangkan metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk 

mencapai maksud. 

Strategi pembelajaran adalah suatu siasat melakukan kegiatan 

pembelajaran yang bertujuan mengubah suatu keadaan pembelajaran kini 

menjadi keadaan pembelajaran yang diharapkan.Untuk mengubah keadaan itu 
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dapat ditempuh dengan berbagai pendekatan pembelajaran.Bahwa dalam satu 

pendekatan dapat dilakukan lebih dari satu metode dan dalam satu metode 

dapat digunakan lebih dari satu teknik. Secara sederhana dapat dirunut sebagai 

rangkaian: teknik, metode, pendekatan, strategi.
62

 

Strategi pembelajaran adalah suatu rencana kegiatan pembelajaran yang 

dirancang secara seksama sesuai dengan tuntutan kurikulum sekolah untuk 

mencapai hasil belajar siswa yang optimal, dengan memilih pendekatan, 

metode, media dan keterampilan-keterampilan tertentu misalnya 

membelajarkan, bertanya, dan berkomunikasi. Secara ringkas strategi 

pembelajaran merupakan cara pandang dan pola pikir guru agar siswa mampu 

belajar. Faktor-faktor yang harus menjadi pertimbangan dalam menyusun 

strategi pembelajaran adalah: (1) mengaktifkan siswa, dalam bentuk tugas 

kelompok, melakukan curah pendapat dalam proses pembelajaran dan 

melakukan tanya jawab terbuka; (2) membangun peta konsep (sistematika 

materi bahan ajar); (3) menggali informasi dari berbagai media; dan (4) 

membandingkan dan mensintesiskan informasi. 

Untuk memperoleh hasil pembelajaran yang optimal, salah satu tugas 

guru yang sangat penting adalah membuat persiapan pembelajaran, yang 

menuntut sejumlah kemampuan seperti: (1)menguasai materi pelajaran (bahan 

ajar) dan karakteristiknya; (2) merumuskan tujuan pembelajaran; (3) memilih 

materi pelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan alat 

evaluasinya; (4) merancang pengalaman belajar siswa; (5) menguasai berbagai 

                                                 
62

Soedjadi.1999. Manajemen Pendidikan (Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga 

Pendidikan yang Unggul). Lombok: Holistica. hlm 101 



75 

 

pendekatan dan teori belajar; (6) menguasai berbagai metode dan media 

pembelajaran; (7) memilih dan mengkombinasikan materi pelajaran, metode, 

media dengan pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan dan evaluasi; dan 

(8) penunjang keberhasilan proses pembelajaran lainnya. 

Agar proses pembelajaran berjalan secara optimal guru perlu membuat 

strategi, yaitu “Strategi Belajar Mengajar” (SBM). SBM atau strategi 

pembelajaran (teaching strategy) merupakan pola kegiatan pembelajaran yang 

berurutan, yang diterapkan dari waktu ke waktu dan diarahkan untuk mencapai 

suatu hasil belajar siswa yang diinginkan. Pada kegiatan merancang persiapan  

mengajar, guru perlu menyusun strategi pembelajaran yang berupa pemilihan 

dan penetapan bentuk pengalaman belajar siswa.Dalam hal ini guru harus 

menetapkan pendekatan, metode, media, situasi kelas, dan segala sesuatunya. 

Strategi pemebelajaran untuk anak-anak autis dan hiperaktif dapat 

menggunakan konsep strategi pembelajaran ekspositori dimana strategi 

pemebalajaran menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal  

dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat 

menguasai materi pelajaran secara optimal. Siswa tidak dituntut untuk 

menemukan materi. Materi pelajaran seakan-akan sudah jadi. Oleh karena itu 

strategi ekspositori lebih menekankan kepada proses bertutur, maka sering juga 

dinamakan istilah strategi “chalk and talk”.
63

 

Terdapat beberapa karateristik strategi pembelajaran ekspositori, 

pertama: strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi 
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pejaran yang secara verbal, artinya bertutur secara lisan merupakan alat utama 

dalam melakukan strategi ini, oleh karena itu sering di identifikasikan dengan 

ceramah, kedua, biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi 

pembelajaran yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berfikir 

ulang, ketiga, tujuan utama pembelajaran adalah pembelajaran berakhir siswa 

diharapkan mengerti memahaminya denagn benar dengan cara dapat 

mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan.  

Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai belajar. 

Robert M Gagne menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan yang 

terjadi setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh 

proses pertumbuhan saja.
64

 Belajar terjadi apabila situasi stimulus bersama 

dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga 

perbuatannya berubah dari waktu sebelum ke waktu setelah ia mengalami 

situasi tadi. Teori James L.Mursell mengemukakan belajar adalah upaya yang 

dilakukan dengan mengalami sendiri, menjelajahi, menelusuri dan memperoleh 

sendiri. Sedangkan menurut Gage belajar adalah sebagai suatu proses dimana 

suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman.
65

 Dari 

beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu proses psikologis yang terjadi pada diri seseorang yang 

menyebabkan terjadinya perubahan yang relatif tetap. Perubahan itu tidak 

hanya berupa penambahan ilmu pengetahuan tetapi juga keterampilan dan 
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tingkah laku. Hasil belajar adalah kemampuan–kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Model mengajar dapat dipahami sebagai kerangka konseptual yang 

mendeskripsi-kan dan melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar dan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perencanaan 

pengajaran bagi para guru dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran.Model 

pembelajaran menurut teori Soekamto adalah suatu kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi 

para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar.
66

 

Anak berkhebutuhan khusus (ABK) ini ada dua kelompok, yaitu ABK 

temporer (sementara) dan permanen (tetap). Adapun yang termasuk katagori 

ABK temporer meliputi anak-anak yang berada dilapisan starta sosialekonomi 

yang paling bawah, anak-anak jalanan, anak-anak korban bencana alam, anak-

anak yang di perbatasan dan dipulau terpencil, serta anak-anak yang korban 

HIV/ADIS. Sedangkan katagori ABK permanen adalah anak-anak tunanetra, 

tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, Autis, ADHD, anak berkesulitan 

belajar dan anak berbakat dan anak sangat cerdas( Gifted). 

Sedangkan dalam pengajaran pada anak berkebutuhan khusus, adalah 

penting dalam memilih strategi pengajaran tertentu yang dianggap paling 

efektif untuk anak tertentu. Pemilihan ini tergantung pada gaya belajar dan 
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materi yang diajarakan. Dalam pembelajaran anak berkhebutuhan khusus 

seperti di bawah ini:  

1. Komunikasi : siswa dalam belajar tidak akan lepas dari komunikasi 

baik siswa dan antar siswa, siswa dengan fasilitas belajar, ataupun dengan 

guru. Kemampuan komunikasi setiap individu akan mempengaruhi proses dan 

hasil belajar yang bersangkutan dan membentuk kepribadiannya.proses ini 

dapat mencakup ketrampilan verbal dan non verbal, serta berbagai jenis 

symbol ( katr, face, gambar) 

2. Task Analisis : analisis tugas adalah prosedur dimana tugas-tugas di 

pecah dalam rangkaian komponen-komponen langkah atau bagian kecil satu 

tujuan akhir atau sasaran.  Analisis tugas di maksudkan untuk mendeskripsikan 

tugas-tugas yang harus di lakukan dam indicator-indikator kompetensi. 

Analisis untuk menentukan daftra kompetensi. Berdasarkan analisis tugas-

tugas yang harus dilakukan oleh guru disekolah sebagai tenaga professional, 

yang pada gilirannya ditentukan pada kompetensi apa yang diperlukan 

sehingga dapat pula dapat diketahui apakah siswa telah melakukan tugasnya 

sesuai dengan kompetensi yang di tuntut kepadanya. Kompetensi dasar 

berfungsi untuk mengarahkan guru dan fasilitator mengenai target yang harus 

dicapai dalam pembelajaran. 

3. Direct promparts :metode pengajaran yang menggunakan pendekatan 

selangkah-selangkah yang berstruktur dengan cermat, dalam instruksi atau 

perintah. Metode ini memberikan pengalaman belajar yang positif dengan 

demikian dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi untuk 
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berpresentasi. Pelajaran disampaikan dalam bentuk yang mudah di pelajari 

sehingga anak mencapai keberhasilan pada setiap tahap pembelajaran.  

4. Prompts : setiap bantuan yang di berikan pada anak untuk 

menghasilkan respon yang benar . prompats memberikan anak informasi 

tambahan atau bantuan untuk menjalankan instruksi. Adapaun jenis prompats 

adalah sebagai berikut: a. verbal prompats adalah bentuk informasi verbal yang 

memberikan tambahan pada instruksi tugas. Instruksi member tahu anak apa 

yang harus dilakukan. Verbal prompats memberikan tambahan informasi 

menegani bagaimana  mengatasi tugasnya. Misalnya bila anak belajar 

menggunakan computer, instruksikan menyalakan computer, verbal prompats 

adalah masukan disket ke drive dan tekan tombol merah. b. modeling adalah 

member tahu anak apa yang harus dilakukan atau bagaimana melakukannya 

dengan mendemonstrasikan tugas. Cara ini dapat dilakukan bila anak tidak 

memahami instruksi verbal tetapi mampu meniru perilaku tanpa bantuan fisik 

secara langsung. c. gestural prompats adalah bantuan dalam bentuk isyarat 

dapat mencakup tangan,lengan, muka atau gerakan tubuh lainnya yang dapat 

mengkomunikasikan informasi visual special spesifik. d. phycial prompats 

adalah melibatkan kontak fisik, digunakan hanya bila prompats yang lain tidak 

memberikan informasi cukup pada anak untuk mengerjakan tugas atau bila 

anak belum melakasanakan kegiatan tesebut. 

5. Peer Tutorial adalahbsimana seorang siswa yang mampu (pandai) 

dipasangkan denan temannya yang mengalami kesulitan/hambatan. 

Didalamnya pemasangan seperti ini siswa yang mampu bertindak sebagai tutor 
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(pengajar). Pemberian waktu yang sesuai dalam belajar sangat baik bagi anak 

yang berkebutuhan khusus. ABK lebih lambat perkembangan belajar dari 

teman yang tidak mengalami kesulitan. Peer tutorial merupakan strategi yang 

memberikan waktu akurat dengan keterlibatan siswa yang tinggi. 

f. Cooperative learning adalah merupakan salas satu cara yang paling 

efektif dan menyenangkan untuk mengarahkan beberapa siswa dengan 

berbagai derajat. Kemampuan unutk bekerja sama dalam menyelsaikan salah 

satu tugas. Cooperative learning mengembangkan lingkungan yang positif dan 

mendukung, yang mendorong penghargaan pada diri sendiri menghargai 

pendapat orang lain dan menerima perbedaan individu.  

 

D. Kerangka Pikir 

 

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 

manajemen pembelajaran dalam pelaksanaannya pada siswa berkebutuhan 

khusus di PKBM Testebelles Mata Hati Bandar Lampung, termasuk di 

dalamnya terdapat input dalam hal ini peserta didik; proses yang didalamnya 

terdapat perencanaan pendidikan anak berkebutuhan khusus, pelaksanaan 

pendidikan anak berkebutuhan khusus dan evaluasi pendidikan anak 

berkebutuhan khusus, yang tidak kalah berpengaruh pula yaitu faktor 

pendukung dan penghambat pendidikan anak berkebutuhan khusus itu sendiri; 

serta output dimana lulusan anak berkebutuhan khusus dapat tumbuh dengan 

mandiri dan mampu melanjutkan sekolah kejenjang Selanjutnya. 
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