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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Dalam sebuah karya ilmiah, judul merupakan cerminan dari isi yang terkandung 

didalamnya. dengan adanya penegasan judul ini diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman 

dalam memahami judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah Implementasi 

Pendidikan Inklusi Pada Anak Usia Dini di PAUD Inklusi Ceria Bandar Lampung‖. Sebelum 

membahas lebih jauh berbagai masalah dalam penelitian ini, agar tidak terjadi perbedaan 

persepsi dan penafsiran judul skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan 

istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini adalah: 

a.) Implementasi 

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) implementasi diartikan pelaksanaan.
1
 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan implementasi adalah jalannya proses 

penerapan ataupun pelaksanaan terhadap suatu hal yang sebelumnya telah direncanakan . 

b.) Pendidikan Inklusi dalam peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia 

nomor 70 tahun 2009 pasal 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan 

inklusi adalah ―sistem penyelenggaran pendidikan yang memberikan kesempatan kepada 

semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau 

bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan 

pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya‖.
2
 

Maka dari pengertian diatas yang dimaksud dengan implementasi pendidikan inklusi 

dalam penelitian ini adalah sistem penyelenggaraan layanan pendidikan yang dijalankan 

untuk memberikan kesempatan bagi semua anak baik anak nomal maupun anak berkebutuhan 

khusus yang memiliki hambatan ataupun gangguan dan potensi kecerdasan dan/atau bakat 

istimewa dalam memperoleh pendidikan didalam kelas yang sama yang disesuaikan dengan 

kebutuhan dan tingkat usianya 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Manusia terlahir dimuka bumi diibaratkan kertas kosong. Menunjukkan pada 

pandangan epistimologi bahwa seorang manusia lahir tanpa isi mental bawaan, dengan kata 

lain ―bersih/kosong‖, dan seluruh sumber pengetahuan diperoleh sedikit demi sedikit melalui 

faktor pengalaman lingkungan/pendidikan persepsi alat inderanya terhadap dunia di luar 

                                                     

1Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 580. 

2Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Yang Memiliki 

Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa Nomor 70 Tahun 2009 (Jakarta, n.d.), 2. 



2 

 

   

 

dirinya, sedangkan faktor dasar/pembawaan tidak berpengaruh sama sekali. (Teori tabularasa 

john lock dan francis bacon di abad 17).
3
 

Namun yang menjadi permasalahaannya beragamnya kemampuan dan karakteristik 

manusia, ada yang tidak beruntung karena terlahir dengan memiliki kekurangan baik fisik, 

mental, bahasa, maupun intelektual. Kondisi ini akan memberikan pengalaman dan warna 

yang berbeda dalam kehidupan. Dengan kondisi yang demikian, maka pemerintah 

mengupayakan untuk memberikan kesempatan bagi semua warga yang mempunyai tingkat 

perkembangan baik fisik maupun mental atau perkembangan jasmani dan rohani yang 

berbeda dan beragam mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapatkan pengajaran yang 

sama dan bermutu dalam mencapai kedewasaannya.  

Hal ini telah diatur didalam undang-undang dasar 1945 pasal 5 ayat 1 dan undang-

undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa setiap warga 

negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.
4
 Pernyataan Ini 

menunjukkan bahwa anak berkelainan berhak pula memperoleh kesempatan yang sama 

dengan anak lainnya (anak normal) dalam memperoleh pendidikan. Karena pada sejatinya 

anak ini selain memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, mereka juga memiliki 

kedudukan yang sama dihadapan Allah SWT kecuali ketaqwaannya yang telah diatur didalam 

QS . Al-Hujurat Ayat 13 yaitu: 

 

 

 

 

 

Artinya: Hai, manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 

saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 

ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal (QS. Al-Hujurat Ayat 13) 

Sekolah atau lembaga pendidikan yang dibuat untuk anak berkelainan atau anak 

berkebutuhan khusus di indonesia terbagi atas: a. lembaga pendidikan segregasi adalah sistem 

pendidikan yang berusaha memisahkan tempat, maupun seluruh program pendidikan anak 

berkebutuhan khusus dengan anak normal, misalkan SDLB,SMPLD,SMALD, b. lembaga 

pendidikan mainstraming yaitu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan anak 

berkebutuhan khusus untuk ditempatkan dan belajar secara bersama dengan anak normal.
5
  

                                                     

3 Moh. Isom Mudin, Ahmad, and Abdul Rohman, ―Potensi Bawaan Manusia: Studi Komparatif Teori Tabularasa Dan 

Konsep Fitrah,‖ Analisis:Jurnal Studi Keislaman 21, no. 2 (2021): 235, 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v2li2.9359. 

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (jakarta, n.d.), 6. 

5 Indramurni, Pendidikan Inklusif Sebagai Solusi Dalam Mendidik Anak Istimewa, 1st ed. (Bekasi: Paedea, 2015), 7–9. 
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Lembaga pendidikan mainstraming ini memiliki dua model yaitu model pendidikan 

intergrasi/terpadu( sistem pendidikan yang memberikan kesempatan anak berkebutuhan 

khusus untuk ditempatkan secara bersama dengan anak normal, dimana anak berkebutuhan 

khusus mengikuti kegiatan, maupun kurikulum yang sudah ada). Kemudian model pendidikan 

inklusi adalah ( sistem pendidikan yang memberikan kesempatan anak berkebutuhan khusus 

untuk ditempatkan secara bersama dengan anak normal, dimana kegiatan maupun kurikulum 

dimodifikasi menyesuaikan dengan kelainan yang anak alami serta apa yang anak butuhkan).
6
 

Selanjutnya disini terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian dari 

pendidikan inklusi itu sendiri yaitu : Menurut  Daniel P Halahan menyatakan bahwa 

pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menempatkan semua peserta didik berkebutuhan 

khusus dalam sekolah reguler sepanjang hari. Dalam pendidikan seperti ini, guru memiliki 

tanggung jawab penuh pada anak berkebutuhan khusus tersebut.
7
 

Pendidikan inklusi yang terdapat didalam peraturan menteri pendidikan nasional 

republik indonesia nomor 70 tahun 2009 pasal 1 diartikan sebagai ―sistem penyelenggaran 

pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki 

kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti 

pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama 

dengan peserta didik pada umumnya‖.
8
  

Selanjutnya pendidikan inklusi menurut Sapon-Shevin mendefinisikan pendidikan 

inklusi sebagai suatu layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak 

berkebutuhan khusus dilayani disekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman 

seusianya.
9
  

Jadi dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan pendidikan inklusi adalah suatu bentuk layanan pendidikan yang disetting untuk 

menerima semua peserta didik belajar secara bersama baik yang normal maupun yang 

berkebutuhan khusus yang dalam sistem pembelajaraanya baik kurikulum, metode, strategi, 

media pembelajaran, dll dimodifikasi menyesuaikan dengan apa yang anak butuhkan Adapun 

yang dimaksudkan dengan anak berkebutuhan khusus disini menurut Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Indonesia No. 70 Tahun 2009 yaitu anak yang mengalami kelainan baik 

fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional, maupun memiliki bakat istimewa yang 

berpengaruh secara signifikansi dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya 

dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Adapun untuk kategorinya 

                                                     

6Ibdaul Latifah, ―Pendidikan Segregasi, Mainstraming, Integrasi Dan Inklusi, Apa Bedanya?,‖ Jurnal Pendidikan 29, 

no. 2 (2020): 103–7, https://doi.org/https://doi.org/10.32585/jp.v29i2.676. 

7Daniel P. Hallahan et al., Exceptional Leraners:An Introduction to Special Educational (New York: Pearson 

Education International, 2009), 53. 

8Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Yang Memiliki 

Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa Nomor 70 Tahun 2009, 2. 

9 O‘Neil. J, ―Can Inclusion Work A Conversation With James Kauffman And Mara Sapon -Shevin,‖ Educational 

Leadership 53, no. 4 (1994): 7–11. 
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sendiri yaitu anak tunanetra; tunarungu;tunawicara;tunagrahita;tunadaksa;tunalaras; 

berkesulitan belajar;lamban belajar;autis;memiliki gangguan motorik;menjadi korban 

penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;memiliki kelainan lainnya;  

tunaganda.10  

 Maka untuk Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus yang dimaksudkan diatas sesuai 

dengan pedoman penanganan anak berkebutuhan khusus yaitu sebagai berikut: a.) anak 

disabilitas penglihatan, b.) anak disabilitas pendengaran, c.) anak disabilitas intelektual, d.) 

anak disabilitas fisik, e.) anak disabilitas sosial, f.) anak dengan gangguan pemusatan 

perhatian dan hiperaktivitas (GPPH) atau attention deficit and hyperactivity disorder 

(ADHD), g.) anak dengan gangguan spektrum autisma atau autism spectrum disorders 

(ASD), h.) anak dengan gangguan ganda, i.) anak lamban belajar atau slow learner, j.) anak 

dengan kesulitan belajar khusus atau specific learning disabilities, j.) anak dengan gangguan 

kemampuan komunikasi, k.) anak dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.  

Sejalan dengan pendapat Kauff dan Hallahan anak berkebutuhan khusus terbagi atas : 

anak tunagrahita, kesulitan belajar, hiperaktf (ADHD dan ADD), tunalaras, tunawicara, 

tunanetra, autis, tunadaksa, tunaganda, dan anak berbakat. Kemudian didalam pedoman 

pelaksanaan pendidikan inklusi PAUD menyebutkan bahwa anak berkebutuhan khusus yaitu 

anak yang berada dalam kondisi tidak normal atau berkelainan baik dari segi fisik motorik, 

kognitif, sosial emosional, maupun bahasa atau dalam artian memiliki kelainan seperti anak 

yang mengalami hambatan penglihatan (tunanetra), hambatan pendengaran (tunarungu), 

hambatan intelektual (tunagrahita), hambatan fisik motorik (tunadaksa), hambatan emosional 

dan perilaku (tunalaras), anak-anak dengan spectrum autisme, ganguan konsetrasi dan 

hiperaktif ( ADHD: attention deficiency and hiperactivity disorders/ADD: Attention deficit 

discorder), anak berkesulitan belajar, anak berbakat dan sangat cerdas/cerdas istimewa (gifted 

dan talented), hal ini tentu akan berbeda dan banyak mengalami kendala dalam proses 

stimulus, maka hal tersebut akan sangat berpengaruh dalam kehidupan anak.
11

 

Dengan adanya pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus ini diyakini akan 

mampu menuntun ke arah tercapainya universal primary education ( UPE), sebagaimana 

telah dilakukan di amerika, kanada, australia, dan new zeland, yang telah menerapkan 

pendidikan tersebut sejak awal 90-an, begitu pula untuk negara di asia seperti thailand, 

singapura, dan lain-lain.
12

  

Selain itu langkah menuju sekolah inklusi dapat dibenarkan dengan beberapa alasan 

yaitu: persyaratan sekolah inklusi untuk mendidik semua anak secara bersama-sama berarti 

harus mengembangkan cara mengajar yang menanggapi perbedaan individu dan karena itu 

                                                     

10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Yang Memiliki 

Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa Nomor 70 Tahun 2009, 3. 

11Asep Supena et al., Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif (Jakarta: Direktorat Pembinaan 

Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), 6. 

12Budiyanto, Pengantar Pendidikan Inklusi Berbasis Budaya Lokal, 1st ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 

2017), 3. 
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menguntungkan bagi semua anak, sekolah inklusi mampu mengubah sikap terhadap 

perbedaan dengan pendidikan menyatukan semua anak, dan membentuk dasar untuk keadilan 

dan non dekriminatif masyarakat, dan kemungkinan akan lebih murah untuk mendirikan dan 

memelihara sekolah yang mendidik semua anak bersama-sama daripada membuat sistem 

kompleks dari berbagi jenis sekolah yang mengkhususkan diri dalam berbagai kelompok 

anak.
13

 

Pendidikan inklusi juga memiliki tujuan yang didalamnya meliputi: a.) memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) 

mendapatkan pendidikan yang layak dengan kebutuhannya; b.) membantu percepatan 

program wajib belajar pendidikan dasar; c.) membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar 

dan menengah dengan menekankan angka tinggal kelas dan putus sekolah; d.) menciptakan 

sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak deskriminatif, serta ramah 

terhadap pembelajaran; e.) memenuhi amanah UUD 1945 Khususnya pasal 32 ayat 1, UU no. 

20 tahun 2003 khususnya pasal 5 ayat 1, UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, 

pasal 51.
14

  Tujuan ini sejalan dengan larang Allah  atas sikap yang tidak adil antara manusia 

yang terdapat didalam QS  Abasa Ayat 1-16  yang menceritakan tentang Allah pernah 

menegur Nabi Muhammad SAW karena beliau bermuka masam dan berpaling dari orang 

buta. Kisah tersebut sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Artinya: Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling; karena telah datang seorang buta 

kepadanya; tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa); atau Dia 

(ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?; adapun 

orang yang merasa dirinya serba cukup; maka kamu melayaninya; padahal tidak ada (celaan) 

atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman); dan Adapun orang yang datang 

kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran); sedang ia takut kepada (Allah); 

maka kamu mengabaikannya; sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhya ajaran-ajaran 

                                                     

13 Mel Ainscow, Roger Slee, and Marnie Best, ―Editorial: The Salamanca Statement: 25 Years On,‖ International 

Journal of Inclusive Education 23, no. 7–8 (2019): 2–3, https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1622800. 

14Nurul Kusuma Dewi, ―Manfaat Program Pendidikan Inklusi Untuk AUD,‖ Jurnal Pendidikan Anak 6, no. 1 (2017): 

14–15. 
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Tuhan itu adalah suatu peringatan; maka Barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia 

memperhatikannya; di dalam Kita-Kitab yang dimuliakan; yang dtinggikan lagi disucikan; di 

tangan para penulis (malaikat); yang mulia lagi berbakti (QS. Abasa Ayat 1-16) 

Kemudian untuk pelaksanaan pendidikan inklusi ini bertumpu pada teori  ―Equal 

Educational Opportunity‖ yang di kemukakan oleh James S. Coleman yang menyatakan 

bahwa untuk mewujudkan persamaan kesempatan, maka pihak sekolahlah yang seharusnya 

lebih aktif, bukan anak maupun orang tua.
15

 Dengan demikian sekolah inklusi dituntut mampu 

menyelesaikan secara aktif terhadap berbagai perbedaan individu, sehingga anak mampu 

bertahan didalamnya. Konsekuensinya, ketika muncul persoalan, maka jalan keluar atas 

persoalan tersebut diambil alih oleh pihak sekolah melalui sistem pendidikan yang berlaku 

(manajemen, kurkulum, guru, evaluasi, dll), bukan dikembalikan ke peserta didik. 

Namun berdasarkan beberapa hasil riset penelitian menunjukkan hasil bahwa dalam 

pelaksanaan pendidikan inklusi dibeberapa negara  menunjukkan hasil yang baik dan ada juga 

yang menunjukkan hasil berupa kendala baik dari segi sumber daya, dukungan, maupun 

pendidik. Hal ini sesuai dengan  hasil penelitian Sulochini Pather dengan judul penelitian 

―Confronting inclusive education in Africa since Salamanca‖ menunjukan hasil bahwa 

Tantangan penerapan kebijakan Pendidikan Inklusif di Afrika sebagian besar mengarah pada 

masalah sistemik serta sikap.  

Hambatan-hambatan ini termasuk kemiskinan, keterbatasan atau kekurangan sumber 

daya manusia dan materi, sejumlah besar guru yang tidak memenuhi syarat, sikap 

diskriminatif, kurangnya aksesibilitas fisik, kurangnya sumber daya dan bahan, kurikulum 

yang tidak fleksibel, pedagogi dan penilaian, kurangnya konseptualisasi yang jelas tentang 

inklusi, kurangnya partisipasi orang tua dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan 

pendidikan inklusi dan kurangnya integrasi kebijakan.
16

 

Penelitian Lay See Yeo, Wan Har Chong, Maureen F. Neihart & Vivien Huan dengan 

judul penelitian ―Teachers' experience with inclusive education in Singapore― menunjukkan 

bahwa pelaksanaan pendidikan inklusi awalnya tidak berjalan dengan baik karena Guru 

prasekolah melaporkan rasa tidak mampu dan kecemasan terkait dengan ukuran kelas yang 

besar, tidak adanya pembantu guru, pelatihan yang tidak memadai dan sumber daya dalam 

kebutuhan khusus. Namun, sikap mereka terhadap inklusi meningkat ketika tim penjangkauan 

mencontoh teknik manajemen kelas, memberikan dukungan di kelas, dan berbagi 

keterampilan dan alat pengajaran yang berguna.
17

  

Penelitian yang dilakukan oleh Kerstin Goransson  , “Claes Nilholm  & Kristina 

Karlsson dengan judul “Inclusive education in Sweden? A critical analysis”. Dimana hasil 

                                                     

15 James S Coleman, Equality Of Education Opportunity (Departemen of Education Washington: DC:U.S. Goverment 

Printing Office, 1973). 

16 Sulochini Pather, ―Confronting Inclusive Education in Africa since Salamanca,‖ International Journal of Inclusive 

Education 23, no. 7–8 (2019): 7–8, https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1623329. 

17 Lay See Yeo et al., ―Teachers‘ Experience with Inclusive Education in Singapore,‖ Asia Pacific Journal of 

Education 36, no. May 2015 (2016): 7–8, https://doi.org/10.1080/02188791.2014.934781. 
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penelitian menunjukkan bahwa kebijakan nasional untuk pendidikan inklusi bagi semua anak 

di swedia tidak berjalan inklusif, hal ini dikarenakan kurangnya dukungan yang ditunjukkan 

berupa: 1) pelaksanaan pendidikan inklusi tidak disebutkan secara lebih jelas dalam dokumen 

kebijakan, (2) sekolah luar biasa semakin bertambah didirikan, dan (3 ) lembaga pemerintah 

lebih mengorganisir dukungan untuk siswa penyandang disabilitas secara terpisah.
18

 

Penelitian Borgunn Ytterhus & Ingvild mot dengan judul ―Kindergartens: inclusive 

spaces for all children?”. penelitian yang dilakukan di taman kanak-kanak nurwegia cukup 

berjalan inklusi dimana hasil menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di 

nuwergia menekankan kebebasan untuk memilih tempat dan ruangan yang anak-anak rasa 

aman dan menyenangkan serta menekankan konsep partisipasi sehingga anak-anak 

berkebutuhan khusus dengan anak normal mampu belajar bersama.
19

 

Penelitian yang dilakukan oleh Westwood Dkk tentang ― Inclusion Of Students With 

Special Needs: Benefits and Obstacles Perceived by Teachers in New South Australia‖. 

Mendapatkan hasil bahwa sepertiga guru yang mengajar di South Australia dan new South 

Wales melaporkan bahwa kesulitan utama mereka dalam menjalankan pendidikan inklusi 

adalah kurangnya waktu untuk mengajar dan kesulitan menyeimbangkan program sesuai 

kebutuhan siswa, kurangnya sumber daya pengajar yang tepat, terdapat masalah perilaku yang 

ditunjukkan oleh beberapa siswa , dan kurangnya pelatihan profesional yang sesuai dengan 

metode inklusi.
20

  

Penelitian Syahria Anggita Sakti dengan judul ― Implementasi pendidikan Inklusi pada 

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Indonesia‖. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pendidikan inklusi yang ternyata masih tidak inklusi yang disebabkan oleh tenaga pendidikan, 

sarana dan prasarana pendukung, dan kurikulum pendidikan inklusi pada anak usia dini yang 

belum mumpuni.
21

 

Selain itu berdasarkan hasil prapenelitian yang peneliti lakukan di PAUD Inklusi 

Ceria Pahoman Bandar lampung pada tanggal 08 November 2021 menunjukkan bahwa 

pendidikan inklusi disekolah tersebut sudah berjalan kurang lebih sebelas tahun. Dimana 

sekolah tersebut menangani beberapa macam anak ABK seperti anak autis, tunarungu, 

tunawicara dan lain-lain untuk belajar bersama dengan anak normal di kelas inklusi dengan 

dibimbing langsung oleh guru kelas yang latar belakang pendidikannya bukan dibidang anak 

ASK dan tidak ada guru pendamping khusus. 

                                                     

18 Kerstin Göransson, Claes Nilholm, and Kristina Karlsson, ―Inclusive Education in Sweden? A Critical Analysis,‖ 

International Journal of Inclusive Education 15, no. 5 (2011): 18, https://doi.org/10.1080/13603110903165141. 

19 Borgunn Ytterhus and Ingvild Åmot, ―Kindergartens: Inclusive Spaces for All Children?,‖ International Journal of 

Inclusive Education 0, no. 0 (2021): 18, https://doi.org/10.1080/13603116.2021.1950976. 

20 P Westwood and C Graham, ―Inclusion of Students with Special Needs:Benefits and Obstacles Perceived by Teaches 

in NSW and SA,‖ Austalian Journal of Learning Difficulties 8, no. 1 (2003): 13–14. 

21 Syahria Anggita Sakti, ―Implementasi Pendidikan Inklusi Pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Indonesia,‖ 

Jurnal Golden Age, Universitas Hamzanwadi 4, no. 2 (2020): 246–47. 
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Maka dari beberapa pemaparan isu-isu diatas serta hasil prapenelitian yang 

menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran di kelas inklusi dibimbing oleh guru kelas 

yang latar belakang pendidikannya bukan dibidang anak ABK, dan tidak ada guru 

pendamping khusus, yang dalam hal ini ditakutkan dapat berdampak pada pelaksanaan 

pendidikan inklusi disekolah tersebut. Maka perlu adanya  penganalisisan secara mendalam 

terkait implementasi pendidikan inklusi dalam dunia pendidikan sebagai wujud pendidikan 

bagi semua anak, terutama dalam lingkup pendidikan anak usia dini, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul ― Implementasi Pendidikan Inklusi  di PAUD 

Inklusi Ceria Pahoman Bandar Lampung‖. 

 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Pendidikan Inklusi  di PAUD Inklusi 

Ceria Pahoman Bandar Lampung. Dari fokus penelitian, maka dapat ditentukan sub fokus 

pada penelitian ini yaitu: 

a. Perencanaan Pendidikan Inklusi di PAUD inklusi Ceria Pahoman Bandar Lampung 

b. Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di PAUD inklusi Ceria Pahoman Bandar Lampung 

c. Evaluasi Pendidikan Inklusi di PAUD inklusi Ceria Pahoman Bandar Lampung 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari fokus penelitian diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana perencanaan pendidikan inklusi di PAUD Inklusi Ceria Pahoman Bandar 

Lampung ? 

b. Bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusi di PAUD Inklusi Ceria Pahoman Bandar 

Lampung ? 

c. Bagaimana evaluasi pendidikan inklusi di PAUD Inklusi Ceria Pahoman Bandar 

Lampung ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah penelitian diatas, maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui perencanaan pendidikan inklusi di paud inklusi ceria pahoman bandar 

lampung 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan inklusi di paud inklusi ceria pahoman bandar 

lampung 

c. Untuk mengetahui evaluasi pendidikan inklusi di paud inklusi ceria pahoman bandar 

lampung 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan 

pemikiran bagi masyarakat agar mengetahui bahwa terdapat layanan pendidikan bagi 
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anak berkebutuhan khusus selain SLB yaitu lembaga pendidikan inklusi yang dalam 

penerapannya dilakukan sejak dini 

b. Sebagai pijakan dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan Implementasi Pendidikan Inklusi di PAUD inklusi 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang bagaimana 

Implementasi Pendidikan Inklusi dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di 

PAUD inklusi Ceria Pahoman Bandar Lampung 

b. Bagi pendidik dan calon pendidik 

Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi ataupun tolak ukur guru dalam implementasi 

Pendidikan Inklusi di PAUD inklusi Ceria Pahoman Bandar Lampung yang baik dan 

benar. 

c. Bagi anak didik 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan semua anak dapat memperoleh pendidikan 

yang baik dan sesuai, tidak ada lagi deksriminatif maupun kasus bullyan sehingga 

anak-anak tersebut bisa mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan 

yang dijadikan bahan telaah bagi peneliti yaitu: 

1.) Penelitian Syahria Anggita Sakti (2020) yang berjudul ―Implementasi pendidikan inklusi 

pada lembaga pendidikan anak usia dini di indonesia‖. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan pendekatan model studi pustaka atau library research. Sampel 

penelitian ini menggunakan 10 penelitian yang sesuai dengan kriteria. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pendidikan inklusi yang ternyata masih tidak inklusi, persoalan 

pendidik, sarana dan prasaran pendukung, serta kurikulum pendidikan inklusi belum 

mumpuni untuk menjawab tantangan yang ada.
22

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada 

fokus penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hambatan-hambatan 

pelaksanaan pendidikan inklusi pada anak usia dini berdasarkan hasil beberapa risert 

penelitian yang telah dilakukan, dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka. 

2.) Penelitian Lia Rosliana, Rina Hizriyani (2019) yang berjudul ― Implementasi Kebijakan 

Pendidikan Inklusi Pada Sekolah PAUD implementation Of Inclusive Education Policy In 

Kindergarderten‖. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Pada Sekolah PAUD terlaksana sebagaimana 

yang diharapkan. Keberadaan sekolah-sekolah reguler mampu melayani pendidikan 
                                                     

22Syahria Anggita Sakti, ―Implementasi Pendidikan Inklusi Pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini,‖ Jurnal Golde 

Age, Universitas Hamzanwadi 4, no. 2 (2020): 249, https://doi.org/https://doi.org/10.20408/goldenage.v4i02.2019. 
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inklusif. Selain itu setiap sekolah PAUD memiliki sistem pendidikan inklusi yang mapan 

sebagai hasil dari pengalaman menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dan 

pendidikan inklusi sejak tahun 2009
23

. 

Perbedaan penelitian ini deangan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada 

fokus penelitiannya yaitu lebih difokuskan pada kebijakan pendidikan inklusi pada anak 

usia dini 

3.) Penelitian Muhammad Haekal (2021) yang berjudul ― Analisis Implementasi Pendidikan 

Inklusif di Provinsi Aceh:Budaya, Kebijakan, Dan Pelaksanaan‖. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis dokumen sebagai 

metode utama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  ketiga elemen pendidikan 

inklusi di aceh belum terlaksana dengan baik.
24

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada fokus 

penelitiannya yaitu lebih menganalisis budaya, kebijakan, dan pelaksanaan 

4.) Penelitian Wulan Adiarti (2014), yang berjudul ― Implementasi Pendidikan Inklusi 

Melalui Strategi Pengelolaan Kelas yang Inklusi pada Guru Taman Kanak-Kanak di 

Kecamatan Ngalian, Semarang‖. Penelitian ini menggunakan metode pelaksanaan 

pengabdian masyarakat, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan guru taman kanak-

kanak dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi melalui pengelolaan kelas yang 

inklusi.
25

 

Perbedaanya penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak 

pada fokus penelitiannya lebih ingin meningkatkan pengetahuan guru dalam pelkasanaan 

pendidikan inklusi pada anak usia dini melalui metode pengabdian masyarakat. 

 

H. Metode Penelitian 

1.) Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang 

digunakan yaitu penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif yang dimaksud yaitu 

penelitian yang penganalisisannya dituangkan dalam bentuk pendeskripsian 

berdasarkan pengamatan secara objektif pada gejala (fenomena) yang sesungguhnya 

terjadi di lapangan.
26

 

Sugiono mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

                                                     

23Lia Rosliana and Rina Hizriyani, ―Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Pada Sekolah PAUD Implementation 

Of Inclusive Education Policy In Kindergarderten,‖ Motiva:Jurnal Psikologi 2, no. 1 (2019): 39. 

24Muhammad Haekal, ―Analisis Implementasi Pendidikan Inklusi Di Provinsi Aceh: Budaya, Kebijakan, Dan 

Pelaksanaan,‖ Al--Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 3, no. 1 (2021): 176, 

https://doi.org/10.0118/alfahim.v3i2.176. 

25Wulan Adiarti, ―Implementasi Pendidikan Inklusi Melalui Strategi Pengelolaan Kelas Yang Inklusi Pada Guru Taman 

Kanak-Kanak Di Kecamatan Ngalian, Semarang,‖ Reakayasa 1, no. 2014 (12AD): 78. 

  26Nursapia Harahap, Penelitian Kualitatif, ed. Hasan Sazali (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), 7. 
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kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan 

sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan data dengan 

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan generalisasi.
27

 

Menurut John W. Creswell dalam Sri Wahyuningsih penelitian studi kasus 

merupakan sebuah eksplorasi dari ‖suatu sistem yang terikat‖ atau suatu 

kasus/keberagaman kasus‖ yang dari waktu kewaktu  melalui pengumpulan data yang 

mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang ―kaya‖ dalam suatu 

konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat, sedangkan kasus dapat dikaji 

dari suatu program, peristiwa, aktifitas atau suatu individu.
28

 

2.) Desain Penelitian 

Penelitian studi kasus pada umumnya terbagi menjadi 2 jenis yaitu penelitian 

studi kasus dengan menggunakan kasus tunggal dan jamak/banyak. Selain itu, ia juga 

mengelompokkan berdasarkan jumlah unit analisisnya, yaitu penelitian studi kasus 

holistik (holistic) yang menggunakan satu unit analisis dan penelitian studi kasus 

terpancang (embedded) yang menggunakan beberapa atau banyak unit analisis. 

Penelitian studi kasus disebut terpancang (embedded), karena terikat (terpancang) 

pada unit-unit analisisnya yang telah di tentukan. 

Unit analisis itu sendiri dibutuhkan untuk lebih memfokuskan penelitian pada 

maksud dan tujuannya. Penentuan unit analisis ditentukan melalui kajian teori. 

Sementara pada penelitian studi kasus holistik, penelitian dilakukan lebih bebas dan 

terfokus pada kasus yang diteliti dan tidak terikat pada unit analisis, karena unit 

analisisnya menyatu dalam kasusnya itu sendiri.
29

 

Penelitian studi kasus tunggal holistik (holistic single-case study) adalah 

penelitian yang menempatkan sebuah kasus sebagai fokus penelitian.
30

 Yin 

menjelaskan terdapat 5 alasan untuk menggunakan hanya studi kasus di dalam 

penelitian yaitu: 

a.) Kasus yang dipilih  mampu menjadi bukti dari teori yang telah dibangun. Teori 

yang dibangun memiliki proposisi yang jelas, yang sesuai dengan kasus tugal 

yang dipilih, sehingga dapat dipergunakan untuk membuktikan kebenarannya. 

b.) Kasus yang dipilih merupakan kasus yang ekstrim atau unik. Kasus tersebut 

dapat berupa keadaan, kejadian, program atau kegiatan yang jarang terjadi 

sehingga layak untuk diteliti sebagai suatu kasus 

                                                     

27Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, XXVI (Bandung: 

ALFABETA cv, 2018), 13. 

  28Sri Wahyuningsih, Metode Penelitian Studi Kasus, 1st ed. (Madura: UTM PRESS, 2013), 2–3. 

29Robert K. Yin, CASE Study Research and Applicatiuons Design and Methods, 6th ed. (London: COSMOS 

CorpAratino SAGE, 2018), 61. 

30Yin, 84–94. 
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c.) Kasus yang dipilih merupakan kasus tipikal atau perwakilan dari kasus lain yang 

sama 

d.) Kasus dipilih karena merupakan kesempatan khusus bagi penelitinya. 

e.) Kasus dipilih karena bersifat longitudinal, yaitu terjadi dalam dua atau lebih pada 

waktu yang berlainan. Kasus yang demikian sangat tepat untuk penelitian yang 

dimaksudkan untuk membuktikan terjadinya perubahan pada suatu kasus akibat 

berjalannya waktu. 

Sementara itu, perbedaan antara penelitian studi kasus holistik (jenis 1) dan 

terpancang (jenis 2) adalah pada pada jumlah unit analisis yang digunakan. Walapun 

keduannya memiliki perbedaan dalam proses penelitian tetap mengacu pada proses 

dasar yang sama yaitu: 

a.) Mendefinisikan dan merancang penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan 

kajian pengembangan teori atau konsep untuk menentukan kasus atau kasus-

kasus dan merancang protokol pengumpulan data. Pada umunya, pengembangan 

teori dan konsep digunakan untuk mengembangkan pertanyaan penelitian dan 

proposisi penelitian. Proposisi penelitian memiliki posisi yang mirip dengan 

hipotesis, yaitu merupakan jawaban teoritis atas pertanyaan penelitian. Meskipun 

demikian, proposisi lebih cenderung menggambarkan prediksi konsep akhir yang 

akan dituju di dalam penelitian. Proposisi merupakan landasan bagi peneliti 

untuk menetapkan kasus pada umumnya dan unit analisis pada khususnya. Tahap 

ini sama untuk penelitian studi kasus tunggal maupun jamak. 

b.) Menyiapkan, mengumpulkan dan menganalisis data. Pada tahap ini, peneliti 

melakukan persiapan, pengumpulan dan analisis data berdasarkan protokol 

penelitian yang telah dirancang sebelumnya. Pada penelitian studi kasus tunggal, 

penelitian dilakukan pada kasus terpilih hingga dilanjutkan pada tahap 

berikutnya. Sedangkan pada penelitian studi kasus jamak , penelitian pada setia 

kasus dilakukan sendiri-sendiri, sehingga menghasilkan laporan sendiri-sendiri 

juga. 

c.) Menganalisis dan menyimpulkan. Tahap ini meruapakan tahap terakhir dari 

proses penelitian studi kasus. Pada penelitian studi kasus tunggal, analisis dan 

penyimpulan dari hasil penelitian digunakan untuk mengecek kembali kepada 

konsep atau teroi yang telah dibangun pada tahap pertama penelitian. Sementara 

itu, pada penelitian studi kasus jamak, analisis dan penyimpulan dilakukan 

dengan mengkaji saling-silangkan hasil-hasil penelitian dari setiap kasus. Seperti 

halnya pada penelitian studi kasus tunggal, hasil analisis dan penyimpulan di 

gunakan untuk menetapkan atau memperbaiki konsep atau teori yang telah 

dibangun pada awal tahap penelitian. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar proses penelitian studi kasus berikut: 
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Gambar. 1 

Proses Penelitian Studi Kasus 

 

Berdasarkan penjelasan mengenai penelitian studi kasus di atas, maka dari itu 

peneliti merasa cocok untuk menggunakan metode penelitian studi kasus Holistic single 

case untuk mengkaji masalah yang sudah dipaparkan pada latar belakang masalah.
31

 

Peneliti memilih penelitian studi kasus Holistic single case karena penelitian studi kasus 

berusaha menggambarkan kehidupan dan tindakan-tindakan manusia secara khusus pada 

lokasi tertentu dengan hanya berpusat kepada satu kasus saja. Dengan pokok 

permasalahan implementasi Pendidikan Inklusi di PAUD inklusi Ceria Pahoman Bandar 

Lampung. 

3.) Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian berarti siapa atau apa yang bisa memberika informasi dan 

data untuk memenuhi topik penelitian, adapun subjek pada penelitian ini yaitu kepala 

sekola, ketua bagian kurikulum, dan guru kelas inklusi di PAUD inklusi Ceria 

Pahoman Bandar Lampung. Sedangkan objek penelitian ialah masalah ataupun kasus 

yang akan diteliti oleh peneliti yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pendidikan 

inklusi di PAUD inklusi Ceria Pahoman Bandar Lampung. 

4.) Tempat dan waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu PAUD inklusi yang terletak di 

Bandar Lampung yaitu  PAUD inklusi ceria Pahoman Bandar Lampung. Sedangkan 

waktu penelitian dilakukan pada semester 2 tepatnya pada tanggal 22 Maret sampai 

11 April 2022 

5.) Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara, observasi, dan dokumentasi yaitu: 

a.) Teknik Wawancara 

Teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengumpul data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

                                                     

31Yin, 95. 



14 

 

   

 

yang harus diteliti, peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah, ketua 

bagian kurikulum, guru dan juga apabila peneliti mengetahui hal-hal dari 

responden secara mendalam dalam jumlah responden yang sedikit/kecil. Peneliti 

dalam hal ini menggunakan jenis wawancara interview bebas terstruktur yaitu 

kombinasi antara interview bebas dan interview berstruktur. 

Maksudnya peneliti dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan memiliki 

kerangka pertanyaan yang akan ditanya kepada informan, namun demikian dalam 

pelaksanaannya peneliti tidak terikat pada susunan pertanyaan tersebut bebas dan 

leluasa dalam melakukan ekspresi dan improvisasi. Wawancara ini ditujukan 

untuk kepala sekolah, ketua bagian kurikulum dan guru yang mengajar di PAUD 

inklusi tersebut. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui pendapat, sikap, 

perasaan, daripada subjek penelitian mengenai masalah yang diteliti.  

Dan wawancara ini juga digunakan untuk mencari data tentang 

bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan Inklusi di PAUD 

inklusi Ceria Pahoman Bandar Lampung,.  

b.) Teknik Observasi 

Teknik observasi dilakukan secara langsung mengamati fenomena-

fenomena yang terjadi pada tempat penelitian, adapun bentuk observasi yang 

peneliti gunakan adalah observasi partisipasi pasif (passive participation), yaitu 

peneliti tidak ikut langsung berpartisipasi terhadap apa yang diobservasi. 

Artinya peneliti hanya sebagai pengamat dalam kegiatan-kegiatan 

pendidikan di PAUD Inklusi Ceria Pahoman Bandar Lampung. Proses 

pengamatan yang dilakukan peneliti selama berada di PAUD tersebut kemudian 

dicatat dan disusun secara sistematis. observasi ditujukan pada guru, serta 

observasi ini ditujukan untuk mencari data bagaimana implementasi Pendidikan 

Inklusi di PAUD inklusi Ceria Pahoman Bandar Lampung, dan apa saja kendala 

dalam Implementasi Pendidikan Inklusi di PAUD inklusi Ceria Pahoman Bandar 

Lampung.
32

 

c.) Dokumentasi 

Teknik terakhir yaitu dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mencari 

hal-hal menyakut arsip, foto-foto kegiatan, daftar hadir, dan lain-lain. Dalam 

penelitian ini, penulis mengambil data profil sekolah, visi dan misi, data 

pengajar, program tahunan, program semester, RPPM, RPPH, dan penilaian, 

serta dokumentasi mengenai proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru.
33

 

6.) Prosedur Analisis Data 

Untuk analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga tahap 

analisis yang dikemukakan oleh Menurut Miles dan Huberman ada tiga tahap pada 

analisis data penelitian kualitatif yaitu Reduksi data (Data Reduction), Paparan data 

                                                     

32 Sugiono, 310–18. 

33Suwartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, ed. Erang Risanto (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 154. 
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(Data Display), Penarikan kesimpulan dan verifikasi ( Conclusion 

Drawing/Verifying). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.2 

Analisis Data Penelitian 

 

a. Reduksi data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal utama, memusatkan 

perhatian pada hal-hal penting. Selanjutnya informasi yang telah disimpulkan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah para peneliti  untuk 

mengumpulkan informasi lebih lanjut. 

b. Paparan data (Data Display) 

Setelah informasi dirangkum, tahap selanjutnya adalah paparan data 

(Data Display). Dalam penelitian kualitatif, pemaparan data ini harus 

dimungkinkan sebagai penggambaran yang ringkas. seperti yang ditunjukkan 

oleh Miles dan Huberman menyatakan bahwa dalam penyajian data penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam menampilkan informasi 

data ini akan lebih jelas apa yang terjadi dan merencanakan tahap-tahap 

berikutnya tergantung pada apa yang telah dipahami. 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclusion Drawing/Verifying) 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap ketiga dan terakhir 

dalam penelitian kualitatif. pada tahap yang terakhir ini akan ditemukan 

penemuan-penemuan baru yang belum pernah ada. Temuan ini dapat berisi 

penggambaran pada suatu objek yang masih menduga-duga setelah diteliti 

ternyata menjadi jelas.
34

 

7.) Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi untuk menguji 

keabsahan dari data-data yang diperoleh agar sesuai dan terpercaya mampu 

memecahkan masalah penelitian. Triangulasi yang dipakai peneliti dalam penelitian 

ini yaitu triangulasi sumber. tiangulasi sumber yaitu untuk mendapatkan data dari 

sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Triangulasi ini dipakai peneliti 

untuk membandingkan hasil observasi dilapangan/dikelas dengan hasil wawancara 
                                                     

34Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 339. 
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dengan guru, dan juga dibandingkan antara hasil observasi dilapangan dengan teori-

teori pembanding dan penelitian terdahulu
35

 

 

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut: 

 

BAB I :Pendahuluan, pada bab ini berisi penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan 

BAB II :Landasan Teori, pada bab ini berisi tentang aturan teoritis.yang mencakup  

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan inklusi di PAUD 

BAB III :Deskripsi objek penelitian yang menjelaskan kondisi tempat serta objek yang 

akan diteliti serta mendeskripsikan data penelitian 

BAB IV :Analisis penelitian yang menjelaskan tentang data-data penelitian yang 

diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber untuk memperoleh jawaban 

dari penelitian tentang implementasi pendidikan inklusi di PAUD inklusi Ceria 

Pahoman Bandar Lampung 

BAB V :Penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang di 

peroleh serta menyampaikan rekomendasi yaitu berupa saran atau harapan yang 

diberikan penulis kepada sekolah, guru, serta peserta didik. 

                                                     

35Sugiono, 330. 



 

 

42 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang implementasi 

pendidikan inklusi di PAUD Inklusi Ceria Pahoman Bandar lampung yang difokuskan pada 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan inklusi anak usia dini, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1.) Perencanaan pembelajaran untuk kelas inklusi di PAUD Inklusi Ceria Pahoman Bandar 

lampung tidak dibuat dalam bentuk modifikasi dari hasil identifikasi dan assesmen 

sebelumnya melainkan perencanaan PROSEM, PROTA, RPPM, RPPH dan penilaian 

sama untuk anak ABK maupun anak normal dalam bentuk perencanaan pembelajaran 

selama covid yang berpedoman pada 8 standar pendidikan dan kurikulum 2013 PAUD.  

Hal ini disamakan karena di PAUD Inklusi Ceria Pahoman Bandar lampung anak ABK 

tidak bisa langsung digabungkan dengan anak normal untuk belajar dikelas inklusi, 

tetapi terlebih dahulu harus mengikuti program terapi yang ditangani langsung oleh satu 

terapis untuk satu anak ABK dengan beberapa tahap capaian yaitu tahap dasar, tahap 

intermediate, dan tahap advence, dengan kategori penilaian konsisten dan tidak kosisten 

atau masih butuh diarahkan. Setelah anak ABK berhasil mencapai semua tahap tersebut, 

maka barulah anak ABK bisa digabungkan didalam kelas inklusi dengan anak normal. 

2.) Pelaksanaan pembelajaran di kelas inklusi sama seperti anak normal baik dari segi 

materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, 

maupun kegiatan pembelajaran dari pembukaan, inti sampai penutup semua sama 

dibimbing oleh guru umum tanpa ada guru pendamping khusus. Tetapi guru umum di 

kelas inklusi tetap memberikan perhatian yang lebih pada anak ABK tersebut. 

3.) Evaluasi pembelajaran dikelas inklusi dari segi penilaian maupun pelaporan semua sama 

tanpa adanya modifikasi. Penilaian dibuat dalam bentuk penilaian ceklis harian dan 

mingguan yang diisi sesuai dengan indikator capaian pembelajaran yang anak peroleh. 

Selain penilaian tersebut anak ABK memperoleh penilaian tambahan yang diberikan 

oleh terapis yang pernah menangani anak ABK. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah lakukan. Dapatlah penulis memberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1.) Pada pelaksanaan pembelajaran dikelas inklusi, diharapkan guru kelas harus menguasai 

materi pembelajaran yang telah dibuat serta haruslah kreatif dalam menyediakan media 

pembelajaran agar dalam pelaksanaan pembelajaran berjalan optimal, dan perlu adanya 

guru pendamping khusus untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. 

2.) Dari beberapa temuan permasalahan dilapangan yang tidak bisa semua peneliti 

selesaikan. Maka diharapkan bagi peneliti-peneliti yang akan datang menggunakan hasil 

penelitian ini sebagai bahan penelitian lanjutan. 
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