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ABSTRAK 

 

 Pendidikan Inklusi merupakan sebuah trobosan untuk memberikan 

kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan 

anak-anak normal lainnya dalam suatu kelas. Penyelenggaraan pendidikan inklusi 

merupakan suatu sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar 

semua anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan dikelas sama 

dengan pendidikan reguler.Semua anak memiliki hak yang sama mendapatkan 

pendidikan.  

 Dari pembahasan yang sudah dijelaskan yang membahas Implementasi 

Pendidikan Inklusi di SMP PGRI 1 Bumi Agung Way Kanan. Masalah yang 

dikaji adalah bagaimana pelaksanaan dan perencanaan Pendidikan Inklusi. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui Pendidikan Inklusi dalam Islam dan mengurangi 

pandangan negatif masyarakat mengenai anak berkebutuhan khusus, Manfaat 

penelitian ini mengembangkan Pendidikan Inklusi. 

 Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif sumber data 

dalam penelitian ini merupakan hasil dari pengumpulan data yang dilakukan 

dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk mengolah keabsahan data 

menggunakan triangulasi. 

 Hasil analisis data mengenai Implementasi Pendidikan Inklusi di SMP 

PGRI 1 Bumi Agung Way Kanan yaitu Dasar pemikiran penting pendidikan 

inklusi, Implementasi pendidikan Inklusi dalam implementasinya terdapat 

beberapa sub bab diantaranya: Kurikulum, Peserta didik ,Kegiatan pembelajaran, 

Hubungan sekolah dan masyarakat. 

 Dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan adanya penelitian mengenai 

Implementasi Pendidikan Inklusi di SMP PGRI 1 Bumi Agung Way Kanan  

bahwa Setiap anak dilahirkan dalam keadaan Fitrah termasuk anak-anak 

berkebutuhan khusus, Pendidikan Inklusi ini bertujuan agar guru dan peserta didik 

merasa nyaman dalam keragaman dan memandang keragaman bukan masalah 

namun sebagai tantangan bagi lingkungan sekolah. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Pendidikan Inklusi. 
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MOTTO 

يََّۡلَلهَٱوَ  َش   ٌ ى ًه َج ۡعه  ََل  حِكهۡى َأهَيه َٰ ٌِ َبهطهى ٍۢ َيِّ كهى ج  ََ َ أ ۡخش  َن كهىه م  ع  ج  َو  و ا

عَ ٱ ًۡ شَ ٱوَ َنَغ َ ََ ِۡۡل فَۡٱوَ َۡۡل ۡبص َٰ ََذ   ٌ و هَكهۡىَج ۡشكهشه ٨٧َن ع 

Artinya:  Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberimu 

pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu 

bersyukur. (QS An-Nahl: 78)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Yayasan Penyelenggara Penafsir Al-Qur‟an Departemen Agama, (Banten: Kalim, 1987) 

hlm 276 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul Implementasi Pendidikan Inklusi Di SMP PGRI 1 

Bumi Agung Way Kanan untuk menghindari kesalahan dalam memahami tujuan 

dan maksud skripsi ini, perlu dijelaskan mengenai pengertian judul tersebut. 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya   

dilakukan   setelah   perencanaan   sudah   dianggap   sempurna. Menurut Nurdin 

Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya 

mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu 

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan Kegiatan.
2
 

Secara konseptual pendidikan Inklusi adalah pemindahan Ilmu 

pengetahuan pada kelompok tertentu yang membutuhkan penanganan khusus. 

Adapun peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, seperti peserta didik 

yang mengalami hambatan dalam berbicara dan berbahasa, keterbelakangan 

mental, gangguan emosional, hambatan pendengaran, tunaganda, atau autis. 

Pendidikan Inklusi adalah pendidikan yang menampung semua murid dikelas 

yang sama dan memberikan kesempatan yang sama pada setiap anak, dalam 

pengertian pendidikan inklusi bahwa setiap anak diberi kesempatan untuk saling 

membantu, saling menolong, saling menerima karakteristik yang berbeda-beda 

kemampuan dan kesempurnaan baik sikap, fisik maupun psikisnya.
3
 

                                                             
2
 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,Grasindo, Jakarta, 2002, 

Hlm. 70. 
3
 J David Smith, Inklusi Sekolah Ramah Untuk Semua, (Bandung: Nuansa, 2006) hlm. 50 
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Pendidikan Islam adalah proses pengubahan tingkah laku individu pada 

kehidupan pribadi masyarakat dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran 

sebagai suatu aktivitas  usaha sadar orang dewasa muslim yang bertakwa, 

mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah 

(kemampuan sadar) anak didik melalui ajaran Islam kearah titik maksimal 

pertumbuhan serta kekurangannya.
4
 

Jadi yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah bagaimana 

perencanaan dan pelaksanaan Pendidikan Inklusi. 

B. Latar Belakang Masalah 

Berbicara tentang pendidikan bagi manusia, mungkin tiada habisnya jika kita 

bahas satu persatu. Pendidikan sendiri merupakan alat bagi manusia untuk 

memperoleh pengetahuan yang kemudian pengetahuan tersebut digunakan untuk 

membangun kehidupannya. Dalam artinya bahwa, pendidikan memiliki peran 

yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tidak hanya satu aspek kehidupan 

akan tetapi seluruh aspek kehidupan dan kepribadian manusia itu sendiri. 

Pendidikan merupakan suatu sarana yang sangat penting dalam memedakan 

manusia dengan mahluk lainnya hewan juga belajar juga tetapi masih ditentukan 

oleh instingnya.
5
 Hal ini dapat kita lihat bersama dalam peran pendidikan dalam 

membina dan membimbing generasi bangsa yang mampu bersaing dalam arus 

globalisasi, oleh karna itu pendidikan dituntut untuk memberikan kontribusi 

                                                             
4
 Muhaimin A Mujub, Pemikiran Pendidikan Islam,(Bandung: Trigenda Karya, 1993) 

hlm 126 
5
 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis, 

(Yogyakarta: SUKA Press, 2014) hlm 5.  
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pemikiran, sikap dan tindakan guna menumbuhkembangkan potensi peradaban 

manusia menuju keserasian hidup yang dikehendaki agama, bangsa dan negara.
6
 

Pendidikan sebagai aspek pendukung dalam semua aspek kehidupan manusia 

haruslah memiliki kualitas yang memadai. Oleh karenanya, dalam segala 

kegiatan penyelenggaraan pendidikan dimanapun haruslah memiliki tujuan 

pendidikan itu sendiri. Banyak kemudian kita jumpai bahwa tujuan pendidikan 

tidak hanya sekedar mencari ilmu. Akan tetapi juga sebagai pengembangan 

potensi individu dan juga sebagai pembentukan karakter, moral maupun akhlak 

individu itu sendiri. 

Berkenaan dengan hal tersebut, menurut syaiful segala pendidikan dimaknai 

sebagai proses mengubah tingkah laku anak didik agar menjadi manusia dewasa 

yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota masyarakat dalam  lingkungan 

alam sekitar dimana individu itu berada.
7
  

Berbicara tentang peserta didik, fokus kita akan langsung tertuju pada dua 

macam peserta didik. Pertama, peserta didik dengan keadaan normal. Kedua, 

peserta didik dengan kebutuhan khusus (ABK). Anak berkebutuhan khusus 

adalah anak karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya.
8
 

Tujuan dari pendidikan khusus ini adalah untuk mengembangkan potensi 

peserta didik secara optimal sesuai dengan kemampuannya, yang disesuaikan 

dengan jenis hambatan belajar dan kebutuhan belajarnya. Dan penyelenggaraanya 

bisa merupakan satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum yang 

                                                             
6 Chairul Anwar, Multikulturalisme , Globalisasi Dan Tantangan Pendidikan Dan Abad 

Ke-21,(Yogyakarta: Diva Press, 2019) hlm 67. 
7
 Syaiful sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran , (Bandung:Alfabeta,2003), cet. Ke-10 

8
 Rulan Ahmadi, Pengantar Pendidikan : Asas dan Filsafat Pendidikan, (Ar-Ruzz Media, 

2017), cet. Ke-2. hlm 63. 
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diselenggarakan secara inklusif, dan satuan pendidikan secara inklusif, dan satuan 

pendidikan keagamaan yang juga diselenggarakan secara inklusif, sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan 

penyelenggaraan pendidikan pasal 130 ayat 2010.
9
 

Maka dari itu, dibentuklah suatu sistem pendidikan di Indonesia, yang salah 

satunya melalui pendidikan di sekolah. Banyak sekolah didirikan, baik  di kota 

maupun di desa semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat 

sekitarnya dalam rangka mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, pendidikan 

dibagi menjadi tiga, yaitu pendidikan reguler, yang merupakan sistem pendidikan 

yang diperuntukkan bagi anak-anak yang normal baik secara fisik maupun 

mental, pendidikan segresi yang membedakan antara anak-anak normal dengan 

yang berkebutuhan khusus, yang dalam prakteknya di Indonesia dikenal dengan 

Sekolah Luar Biasa (SLB), dan pendidikan Inklusi, yang merupakan sistem 

pendidikan yang mempertemukan peserta didik yang normal dengan yang 

berkebutuhan khusus dalam satu sekolah yang sama. 

Pendidikan di sekolah reguler diperuntukan untuk anak-anak normal, 

sehingga di rasa belum bisa memenuhi kebutuhan pendidikan untuk anak-anak 

berkebutuhan khusus. Karena di sekolah reguler tidak terdapat sarana belajar 

yang memadai untuk para siswa berkebutuan khusus. Selain itu, di sekolah 

reguler tidak ada guru khusus yang memang terdidik untuk menangani anak-anak 

berkebutuhan khusus. Sehingga lahirlah sebuah sistem pendidikan segregasi. 

Pendidikan segregasi muncul karena anak-anak yang berkebutuhan khusus 

tidak bisa di tampung untuk bersekolah di sekolah reguler, karena alasan yang 

                                                             
9
 PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan  Dan Penyelenggaraan Pendidikan 
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sudah disebutkan di atas. Sehingga dianggap perlu untuk membedakan sekolah 

untuk peserta didik kebutuhan khusus. Di Indonesia, Sistem pendidikan segregasi 

ini diterapkan dengan adanya Sekolah Luar Biasa. Dengan adanya SLB, anak-

anak berkebutuhan khusus bisa mendapatkan pendidikan yang layak, karena 

pelayan penididikannya sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut. Karena 

pelayanan yang baik inilah, orangtua/ wali murid harus membayar mahal untuk 

menyekolahkan anaknya di SLB. Biaya pendidikan yang mahal inilah yang pada 

akhirnya menjadi kekurangan dari sistem pendidikan segregasi. Pada akhirnya, 

banyak anak berkebuthan khusus dari kalangan menengah-kebawah tidak dapat 

menikmati pendidikan. Selain itu, anak-anak berkebutuhan khusus yang “hampir 

normal” yang lulus dari SLB kurang mampu bersosialisasi dengan masyarakat di 

sekitarnya, karena kurangnya pembiasaan berkomunikasi dengan orang normal 

ketika ia bersekolah di SLB. Kekurangan dari pendidikan segregasi tersebut 

inilah yang akhirnya menjadi salah satu alasan lahirnya sistem pendidikan 

inklusi. Karena sistem pendidikan segregatif dirasa kurang efektif karena tetap 

tidak bisa melayani peserta didik berkebutuhan khusus dari segala lapisan 

masyarkat, dan hanya bisa dinikmati oleh peserta didik bekebutuhan khusus 

dengan taraf ekonomi orangtua yang memadai. 

Pendidikan inklusi telah banyak dikembangkan di dunia, yang diawali 

dengan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Azasi Manusia 

(HAM) mengenai hak pendidikan dan partisipasi penuh semua orang dalam 

pendidikan. Konvensi PBB pada tahun 2006 telah mendeklarasikan hak-hak 
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anak, serta menegaskan bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan 

tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.
10

 

Menurut permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi 

Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan 

atau Bakat Istimewa, pasal 1, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggara 

pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik yang 

memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa 

untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan 

secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif 

merupakan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan 

tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.
11

 

Pendidikan merupakan suatu sarana yang sangat penting dalam menciptakan 

sumber daya manusia bagi masa depan bangsa. Hal ini dapat kita lihat bersama 

bagaimana peran pendidikan dalam membina dan membimbing generasi bangsa 

yang mampu bersaing dalam arus Globalisasi. Oleh karena itu banyak para pakar 

pendidikan meneliti, dan mengembangkan pendidikan agar sesuai dengan 

tuntutan zaman, tak terkecuali pendidikan Islam. 

Dalam dunia pendidikan, pendidikan tidak hanya diperoleh bagi mereka 

dengan kondisi normal saja, akan tetapi juga bisa diperoleh bagi mereka dengan 

kondisi-kondisi tertentu. Kita mengenalnya sebagai pendidikan inklusi, yakni 

dimana peserta didik dengan kebutuhan khusus memperoleh pendidikan yang 

                                                             
10

 Latifa Grnisti Rifani, Skripsi: Evaluasi Penyelanggara Pendidikan Inklusif bagi Anak 

Berkebutuhan Khusus di SD Negri Bangunrejo 2 Yogyakarta, (Yogyakarta: Universitas Negri 

Yogyakarta, 2016), hlm. 3 
11

 Peraturan Mentri Pendidikan Nasional No 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif  

bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat 

Istimewa 
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sama dengan peserta didik dengan kondisi yang ditempatkan dalam satu kelas 

tanpa adanya perbedaan.  

Surat ini turun demi memperingatkan agar jangan sampai mengabaikan 

mereka yang lemah akal atau fisik. Mereka juga berhak akan pengetahuan 

beragama seperti halnya yang normal. Abdullah Ibnu Umi Maktum, sang buta 

yang kelak menjadi salah satu sahabat Rasulullah, kemudian mendapatkan 

pendidikan dan pengajaran mengenai Islam. Sebagaimana firman Allah SWT 

dalam QS. An-Nur Ayat 61, 

 

َ َل  َو  ٞج ش  ِشيِطَح   ً َٱۡن هً  َع  َل  َو  ٞج ش  َح  ِج َٱۡۡل ۡعش  هً  َع  َل  َو  ٞج ش  َح  ًَٰ  ً َٱۡۡل ۡع هً  َع  نَۡيظ 

َبهيهىِتَ َأ ۡو ۡى حِكه َأهَيه َٰ َبهيهىِت َأ ۡو ۡى اب و آٰئِكه َء  َبهيهىِت َأ ۡو ۡى َبهيهىجِكه ٍۢ َِي ههىْا َج ۡأكه َأٌ  ۡى فهِغكه َأَ  ٰٓ ًَٰ ه  ع 

جَِ ى َٰ َبهيهىِتَأ خ  َأ ۡو ۡى َِكه َأ ۡوَإِۡخى َٰ ۡى نِكه َبهيهىِتَأ ۡخى َٰ َأ ۡو ۡى حِكه ًََٰ َأ ۡوَبهيهىِتَع  ۡى كه ًِ َٰ ً َبهيهىِتَأ ۡع َأ ۡو ۡى كه

يًعو اَأ َ ًِ ههىْاَج  َج ۡأكه ُ و اٌحَأٌ  ۡىَجه ه ۡيكه َع  َن ۡيظ  ۡىۚۡ ِذيقِكه ههٓۥَٰأ ۡوَص  ه ۡكحهىََيف و اجِح  و اَي  ۡىَأ ۡوَي  حِكه
ه َٰ ۡوَبهيهىِتَخ َٰ

ۡهحهىَبهيهىجَ  اَد خ  َف ئِر  و اۚۡ َأ ۡشح و اج  نِك  ز َٰ َك 
َط يِّب ة ۚۡ ة  ك  ش  ب َٰ َيه َٱّلَلِ َِعُِذ ٍۡ َيِّ َج ِحيَة  ۡى فهِغكه َأَ  ٰٓ ًَٰ ه  َع  ىْا ًه هِّ و اَف غ 

َ  ٌ ۡىَج ۡعقِههى هَكه ِثَن ع  َٱۡۡلٰٓي َٰ ىه ن كه َٱّلَلَه ٍه  ١٦َيهب يِّ

 

Artinya:  Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang 

pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi 

dirimu sendiri, Makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu 

sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, 

dirumah saudara- saudaramu yang laki-laki, di rumah 

saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang 

laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah 

saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang 

perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya] atau dirumah 

kawan-kawanmu. tidak ada halangan bagi kamu Makan 

bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu 

memasuki (suatu rumah dari) rumah- rumah (ini) hendaklah 

kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi 

salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi 

Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah 
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menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu 

memahaminya .(QS. An-Nur: Ayat 61)
12

 

 

Pendidikan Islam yang menjadi intitusi yang mengajarkan nilai- nilai 

keislaman sebagai landasan atau keyakinan umat Islam itu sendiri. Pendidikan 

Islam merupakan suatu proses mengubah sikap dan tingkah laku orang atau 

kelompok orang (peserta didik) dalam usaha mendewasakan  manusia (peserta 

didik) melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara 

mendidik. Pendidikan Islam dalam konteks ini berarti proses pentrasferan nilai 

yang dilakukan oleh pendidik, yang meliputi proses pengubahan sikap dan 

tingkah laku serta kognitif peserta didik, baik secara kelompok maupun 

individual kearah kedewasaan yang optimal dengan melibatkan seluruh potensi 

yang dimilikinya, peserta didik mampu memfungsikan dirinya sebagai hamba 

maupun khalifah fil ardh dengan tetap berpedoman kepada ajaran Islam.
13

 

Untuk itu, menjadi tuntutan kepada para guru termasuk guru PAI 

implementasi pendidikan inklusi untuk mengadaptasi metode pengjaran dan cara 

memberikan agar dapat cocok dalam memenuhi kebutuhan siswa. Mereka juga 

harus tahu cara yang berbeda dalam memodifikasi kurikulum dan melakukan 

penyesuaian yang tepat kapan pun diperlukan. Ini akan memberikan penyegaran 

pada keseluruhan proses pendidikan inklusif dan memperbaiki kualitas 

pendidikan bagi semua anak.
14

 

                                                             
12

 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: Penerbit Cv As-

Syifa‟. 1999) hlm.104 

 
13

 Sunarto, Pemikiran pendidikan islam ( Kalimantan Selatan : PENA BORNEO, 2018), 

hlm. 3. 
14

 Idayu Astuti dan Olim Valetiningsih, Pakem sekolah inklusi. (Malang: Bayumedia 

Publishing, 2011). hlm. 20 
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Didalam Islam, dalam ciptaan yang berada diaharapkan untuk saling 

mengenal dan saling meperhatikan satu sama lain, sebagaimana dalam Qur‟an 

firman Allah SWT, dalam QS Al-Hujurat Ayat 13: 

َ ٌَ َإِ
ۡۚ
ْا فهىٰٓ و اس  َنِح ع  ق ب و آٰئِم  َو  و ا ىب  عه َشه كهۡى ۡهُ َٰ ع  ج  َو  ًَٰ ث  أَه َو  ٖش ك  ٍَر  َيِّ ى كه ه ۡقُ َٰ َخ  َإَِو َا َٱنُو َاطه أ يُّه و ا

ٰٓ ۡىَي َٰ كه ي  أ ۡكش 

بِيٞشَ هِيٌىَخ  ع  َٱّلَلَ  ٌَ َإِ ۡىۚۡ كه َٱّلَلَِأ ۡجق ىَٰ ٦١ََِعُذ 

 

Artinya :“Sesungguhnya Allah menciptakan seorang laki-laki dan seorang 

perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling 

mengenal.( QS Al-Hujurat Ayat 13) 15
” 

 

 

 

 

Dari penjelasan mengenai pendidikan Inklusi, SMP PGRI 1 Bumi AGUNG 

Way Kanan merupkan sekolah umum yang didalam pembelajarannya terdapat 

anak yang berkebutuhan khusus dalam proses kegiatan belajar mengajar. Pada 

ajaran 2020/2021, siswa inklusi di SMP PGRI 1 Bumi Agung Way Kanan 

berjumlah:
16

 

 

 

Tabel-1.1 

Jumlah siswa ABK SMP PGRI 1 Bumi Agung 

                                                             
15

 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: Penerbit Cv As-

Syifa‟. 1999) hlm. 203 
16

 Wawancara dengan Kepala Sekolah Ibu Rina Sulasmi M,Pd. Pada 01 Maret 2021 
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No Nama Kelas Jenis 

kelamin 

Jenis ABK 

1. Ninjiyadah Nur Fahri VIII L Tunarungu 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai Pendidikan Inklusi Dengan adanya sistem pendidikan inklusi ini 

anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan 

di sekolah-sekolah reguler seperti anak-anak normal lainya. Beranjak dari gejala-

gejala masalah diatas, kemudian penulis memutuskan untuk melakukan penelitian 

lebih mendalam yang kemudian dituangkan ke dalam skripsi dengan judul 

“IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI Di SMP PGRI 1 Bumi Agung 

Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan” 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

a. Fokus Penelitian 

Berangkat dari latar belakang masalah untuk memudahkan pembahasan 

penelitian ini, maka peneliti memutuskan Fokus penelitian agar tidak keluar dari 

permasalahannya maka fokus penelitian ini adalah Implementasi Pendidikan 

Inklusi di SMP PGRI 1 Bumi Agung, Way kanan. 

b. Sub Fokus Penelitian 

Sub fokus penelitian ini mengenai Perencanaan dan pelaksaan pendidikan 

Inklusi di SMP PGRI 1 Bumi Agung Way Kanan. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah peneliti merumuskan:  
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Bagaimana Implementasi Pendidikan Inklusi di SMP PGRI 1 Bumi Agung 

Kecamtan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan ? 

E. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai 

rumusan masalah yang terdapat pada implementasi kebijakan pendidikan inklusi, 

maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pendidikan inklusi. 

2. Mendapatkan gambaran bagaimana Implementasi pendidikan Inklusi. 

 

 

 

F. Manfaat Penelitian  

a. Secara teoritis  

1. Dapat mengembangkan teori tentang pendidikan anak berkebutuhan 

khusus. 

2. Dapat menambah wawasan peneliti bahwa pendidikan dikelola secara 

khusus dan secara umum menyesuaikan kebutuhan dan karakter peserta 

didik. 

3. Dapat menjadi saran untuk lembaga untuk memperbaiki program 

pendidikan inklusi. 

b. Secara Praktis 

Sebagai masukan dalam pengembangan dan perbaikan program 

pendidikan inklusi di berbagai wilayah. 
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G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Judul : Pendidikan Islam Iklusi Humanis Dan Religius  

Penulis : Suyadi 

Tahun  : 2017 

 Artikel ini ditulis oleh Suyadi Dosen Fakultas Agama Islam Uneversitas 

Ahmad Dahlan Yogyakarta, penelitian ini menawarkan konsep pendidikan 

Isam bagi anak berkebutuhan khusus yang humanis dan religius. Realitas 

yang dipersoalkan dalam artikel ini adalah kondisi anak berkebutuhan khusus 

yang secara edukatif termarjinalkan. Padahal secara teoritis setiap anak 

dilahirkan dalam keadaan fitrah, termasuk anak berkebutuhan khusus yang 

lebih menjadi fakta sejarah dan meningkatnya jumlah difabel akibat bencana 

alam musibah. Konstruksi budaya tertentu membuat nasib mereka kurang 

beruntung dan mereka diperlakukan secara dehumanis bahkan derelegius. 

Model pendidikan inklusi moderat (menggabungkan anak berkebutuhan 

khusus dengan anak normal dalam satu kelas reguler justru semakin menebar 

diskriminasi karena mendidik anak yang berbeda dengan cara yang sama. 

Model pendidikan inklusi humanis religius (sistem sekolahyang 

menyesuaikan anak-anak berkebutuhan khusus) merupakan solusi terhadap 

persoalan ini.
17

 

2. Judul : Implementasi Pendidikan inklusi pada Mata Pelajaran 

Penedidikan Agama Islam (Studi Kasus di SMP Muhammadiyah 2 Malang) 

Penulis : Rusdiyanto 

Tahun : 2015 

                                                             
17

 Suyadi, Pendidikan Islam Inklusi Humanis dan Religius, Jurnal Tajdudikasi Volume 

VII, No.2 Juli 2017 
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 Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa pascasarjana UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang sebagai syarat menyelesaikan program pendidikan 

pascasarjana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melalui 

studi kasus. Pendidikan inklusi di SMP Muhammadiyah 2 Malang 

menggunakan 2 kurikulum, yakni modifikasi kurikulum dan subsitusi 

kurikulum; pola pembelajaran anak berkebutuhan khsus pada mata pelajaran 

PAI di SMP Muhammadiyah 2 Malang menggunakan 3 pola, yakni pola 

pembelajaran bersama tanpa adanya pendamping pada anak berkebutuhan 

khusus pada kemampuan tinggi yang di ajar oleh guru bidang studi, pola 

pembelajran bersama dengan didampingi Guru Pendamping Khusus (GPK) 

yang diajar oleh guru bidang studi, dan pola pembelajaran individual yang 

diajar langsung oleh GPK di ruang inklusi; dan yanng terakhir adalah sistem 

evaluasi pada anak berkebutuhan khusus pada anak mata pelajaran PAI di 

SMP Muhammadiyah 2 Malang menekankan pada dua aspek, yakni aspek 

akademik dan non-akademik.
18

 

3. Judul : Implementasi Pendidikan Inklusi Dalam Penddikan Islam 

Penulis : Kharisul Wathoni 

Tahun  : 2013 

 Peran serta orang tua dan stake holders dalam implementasi pendidikan 

inklusif hendaknya terus ditumbuh kembangkan dengan baik. Orang tua 

masyarakat sebaiknya didorong untuk bersama pihak menghindarkan 

penetapan kebijakan administratif maupun subtantif. Proses belajar mengajar 

sebaiknya dikembalikan pada esensi pendidikan yaitu bahwa mendidik 

adalah menemukan potensi paling esensi dari masing-masing siswa untuk 

                                                             
18

 Rusdiyanto, Tesis: Implementasi Pendidikan Inklusi pada Pendidikan Agama Islam 

(Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 2 Malang),(Malang: UIN Maulana 

Malik Ibrahim, 2015), h. xvii 
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ditumbuhkembangkan oleh guru sebagai seorang fasilitator yang 

mengantarkanya dengan penuh kasih sayang. 

 Pendidikan inklusi dari sudut padang format dan model penyelenggaraan 

pendidikan bukanlah suatu hal yang mustahil jika diselenggarakan di 

lembaga-lembaga pendidikan Islam formal seperti sekolah umum maupun 

madrasah, bahkan tidak menutup kemungkinan diterapkan di pesantren-

pesantren yang menyelenggarakan pengajian-pengajian kitab kuning. Hanya 

saja bukan suatu hal yang mudah untuk mengawali karena pada prakteknya 

tentu saja banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan sehingga 

model pendidikan inklusi ini betul-betul diterapkan mendapatkan hasil sesuai 

yang diharapkan.
19

  

4. Judul : Moralitas Peserta Didik Pada Pendidikan Inklusi 

Penulis : Siti Barokah 

Tahun : 2018 

Siti Barokah Dalam Moralitas Peserta Didik Pada Pendidik Inklusif Studi 

Kasus pada Sekolah Inklusi SD Hj. Isriati Semarang, penelitian Tesis yang di 

lakukan di Program Megister Institut Agama Islam Negeri Walisongo 

Semarang tahun 2018 ini mengkaji tentang pendidikan moral atau etika bagi 

siswa berkebutuhan khusus di sekolah yang merupakan pendidikan Inklusi. 

Hasil penelitiannya menunjukan bahwa pendidikan moral dapat dilakukan 

oleh institusi sekolah umum terhadap semua siswa tanpa membedakan yang 

normal dan tidak normal. Dengan instrument yang digunakanya, disimpulkan 

bahwa pendidikan moral yang diterapkan oleh pihak sekolah dalam 

penanaman moral terbukti telah berhasil dengan prosentase yang 

                                                             
19

 Kharisul Wathoni, Implementasi Pendidikan Inklusi Dalam Penddikan Islam, Jurnal 

Ta‟allum, Vol. 01, No.1 Juni 2013 
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memuaskan. Akan tetapi penelitian ini hanya sebatas pendidikan moral yang 

hanya terbaras pada aspek lahiriyah semata dan tidak sampai pada 

penanaman penghayatan dan pengalaman aspek spiritual agama sesuai 

dengan agama yang diyakininya.
20

 

5. Judul : Pendidikan Islam Dalam Seting Pendidikan Inklusi 

Penulis : Mamah Siti Rohmah 

Tahun : 2010 

Penelitian ini membuktikan bahwa model pembelajaran pendidikan 

agama Islam untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi adalah 

model pembelajaran berbasis kompetensi anak dengan mengembangkan 

lingkungan belajar secara terpadu antara prinsip-prinsip umum dan khusus 

dalam pembelajarannya. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan fakta bahwa model 

pembelajaran pendidikan agama Isalam akan berhasil apabila didukung oleh 

lima unsur penting yaitu: strstegi pembelajaran yang tepat, dukugan nilai-

nilai agama sebagai basis budaya, lingkungan yang religius, dukungan 

fasilitas dan sarana pembelajaran yang memadai dan keakuratan 

evaluasinya.
21

 

 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah usaha seseorang yang dilakukan secara  

sistematis mengikuti aturan-aturan guna menjawab permasalahan yang hendak 

                                                             
20

Siti Barokah, “Moralitas Peserta Didik Pada Pendidikan Inklusif : Studi Kasus pada 

Sekolah Inklusi SD Hj.Isriati Semarang”, Tesis, Institut Agama  Islam Negri Walisongo Semarang, 

2008. 
21

 Mamah Siti Rohmah, “Pendidikan Agama Islam Dalam Seting Pendidikan Inklusi”, 

Tesis Sekolah Pasca Sarjana Uiversitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, (Jakarta:2010). 
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diteliti atau diartikan secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

tertentu.
22

 Dalam bahasa Arab, Pakar pendidikan pada umumnya menggunakan 

kata tarbiyah untuk arti pendidikan. 

a) Jenis Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan  cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.berdasarkan hal tersebut 

terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan 

dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu di dasarkan pada ciri-

ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan 

penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau 

dengan penalaran manusia. Empiris berari cara-cara itu dapat diamati oleh indra 

manusia sehingga orang dapat membedakan cara yang tidak ilmiah. Sistematis 

artinya proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-

langkah tertentu yang bersifat logis.
23

 

Metode merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses 

penelitian, sedangkan penelitian adalah semua kegiatan pencarian penyelidikan, 

dan percobaaan  secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan 

fakta-fakta atau prinsip-prisip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian  

baru dan menaikan tingkat ilmu serta teknologi. 

Pemaparan dalam penelitian mengarah pada penjelasan deskriptif sebagai 

ciri khas penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek 

penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

                                                             
22

 Sukardi, Metodologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2015 ), hlm.19 
23

 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm,24. 
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bahasa suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan metode 

ilmiah. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikemukakan bahwa metode 

penelitian dapat di artikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu 

pengetahuan tertentu sehingga pada giliranya dapat di gunakan untuk memahami, 

memecahkan, dan mengantisipasi suatu masalah.
24

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan 

permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah metode yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme/interpretif, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana 

peneliti melakukan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/Kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Metode 

ini disebut juga sebagai metode artistik, karena penelitian lebih bersifat seni 

(Kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil 

penelitian lebih berkenan dengan hasil interprestasi terhadap data yang ditemukan 

di lapangan. Metode ini juga sering disebut dengan metode konstruktif karena 

metode kualitatif dapat ditemukan data yang berserakan, selanjutnya di 

konstruksikan dalam suatu tema yang lebih bermakna dan mudah di pahami.
25

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif, penelitian yang digunakan dalam objek alami.
 
Penelitian 

deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas 

suatu keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang 

                                                             
24

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R & D, 

(Bandung: Alfabeta, 2016), hlm, 6. 
25
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diteliti.
26

  Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip Wiratna Sujarweni dalam 

buku Metodologi penelitian mengjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah 

salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan 

atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif 

diharapkan mampu menghasilkan uarain yang mendalam tentang ucapan, tulisan, 

dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, 

dan atau organisasi tertentu dalam suatu kedaan konteks tertentu yang dapat 

dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.
27

 

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, penelitian 

ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada di lapangan mengenai hal- 

hal yang akan di teliti, yaitu Pendidikan Inklusif Perspektif Pendidikan Islam 

(Studi Kasus di SMP N PGRI Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten 

Way Kanan). 

b) Sumber Data 

1. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, 

penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan dan menghubungkan antara variabel satu dengan yang lainya, dan 

bisa juga penelitian ini bisa di artikan sebagai penelitian yang menggambarkan 

kondisi di lapangan apa adanya. 

2. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data (Informan/Responden) 

dalam penelitian ini berkaitan dengan pendidiakn inklusif perspektif pendidkan 

                                                             
26

 Ibid, hlm, 15.  
27

 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 

h,19. 
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Islam. Adapun beberapa subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah SMP 

N PGRI Pisang Baru, Waka Kesiswaan, guru SMP N PGRI Pisang Baru. 

 

 

 

3. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek 

darimana data itu diperoleh.
28

 Sedangkan menurut Lofland, yang dikutip oleh 

Moelong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif  ialah kata-kata atau 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain.
29

Adapun sumber data terdiri atas dua macam yaitu: 

a. Data primer 

Sumber data merupakan subyek penelitian tempat data menempel, dapat 

berupa benda, gerak, manusia, tempat, dan sebagainya. Data primer diperoleh 

dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang 

dapat berupa interview, observasi, maupun penggunanaan instrumen 

pengukuran yang khusus dirancang sesuai denga tujuannya. Data ini bisa 

diperoleh dari hasil wawancara, hasil observasi dan hasil pengamatan. 

Adapun dalam penelitaan ini data diperoleh langsung dari wawancara, 

observasi dan pengamatan secara individu dengan kepala Sekolah SMP N 

PGRI Pisang Baru, guru SMP N PGRI Pisang Baru, dan siswa SMP N PGRI 

Pisang Baru. 

b. Data Sekunder 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu  Praktek (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
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 Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari informasi di lapangan, seperti dokumen dan sebagainya, data 

yang diperoleh dari hasil bacaan. Data sekunder diperoleh dari sumber tidak 

langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. 

Dokumen ini dapat berupa buku-buku, majalah, artikel, atau karya  ilmiah yang 

dapat melengkapi data dalam penelitian ini. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, 

berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik 

pengumpulan data, maka pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan gabungan keduanya. 

a. Metode Interview (Wawancara) 

Metode interview atau wawancara yaitu alat pengumpul data atau 

informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan 

dijawab secara lisan pula. Wawancara dalam penelitian survey dilakukan 

oleh peneliti dengan cara merekam atas jawaban atas pertanyaan yang 

diberikan ke responden. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden 

dengan pedoman wawancara mendengar atas jawaban mengamati perilaku 

dan merekam semua respon dari yang di survei. 

1) Wawancara terstruktur 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, 

bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang 

informasi apa yang diperoleh. Pada saat melakukan wawancara, 

pengumpul data telah menyiapkan instrumen, penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang altrenatif jawabanya telah di 
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siapkan. Sehingga dengan wawancara terstruktur ini setiap responden 

diberikan pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. 

2) Wawancara tidak terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana 

peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 

wawancaranya yang digunakan dalam garis besar permasalahan yang 

akan ditanyakan. 

Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara 

pasti data apa yang diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa 

yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis jawaban responden 

tersebut, maka peneliti mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih 

terarah pada suatu tujuan. Artinya pada awal wawancara yang dibicarakan 

adalah hal hal yang tidak berhubungan dengan dengan tujuan, dan bila dibuka 

kesempatan untuk menanyakan sesuatu yang menjadi tujuan maka segera untuk 

ditanyakan. 
30

 

Adapun Jenis interview (wawancara) yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah wawancara terstruktur yaitu suatu pelaksanaan interview Pada saat 

melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen, penelitian 

berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang altrenatif jawabanya telah di 

siapkan. Sehingga dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberikan 

pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Interview ini juga 

ditujukan kepada kepala sekolah SMP N PGRI Pisang Baru. 

b. Metode Observasi 
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Menurut Larry Cristensen menyatakan bahwa Dalam penelitian observasi 

diartikan sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi 

tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang di inginkan. 

Observasi merupakan cara yang penting untuk mendapatkan informasi yang pasti 

tentang sesuatu, karena apa yang di ucapkan orang belum tentu dengan apa yang 

dikerjakan. Observasi dalam penelitian ini yang penulis gunakan untuk 

memperoleh informasi mengenai kegiatan belajar mengajar di SMP N PGRI 

Pisang Baru,  Metode observasi ada dua macam yaitu sebagai berikut: 

1) Observasi berperan serta (Participant observation) yaitu peneliti terlibat 

dengan kegiatan sehari hari orang yang sedang diamati atau yang 

digunakan sebagai sumber data penelitian. 

2) Observasi Nonpartisipan yaitu peneliti terlibat langsung dengan aktivitas 

orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi nonpartisipan ini 

peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat Independen.
31

 

Dengan demikian metode observasi metode pengumpulan data dengan 

pengamatan dan pencatatan seacara sistematis terhadap fenomena yang di teliti. 

Dan  jenis metode observasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi berperan serta (Participant observation), yaitu peneliti terlibat 

langsung dengan aktivitas yang akan diamati, yakni mengamati secara langsung 

proses belajar mengajar di SMP N PGRI Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung 

Kabupaten Way Kanan. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa 

catatan, buku, transkrip, surat kabar, ledger agenda dan sebagainya. Metode 
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dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya.
32

  Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

wawancara dan dokumentasi dalam penelitian kualitatif.
33

 

5. Tekhnik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain. 

a. Reduksi data (data reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah 

dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan 

semakin banyak, kompleks, dan rumit.Untuk itu perlu, peneliti harus 

melakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal yang 

penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. 

Dengan demikian, data yang telahdireduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

b. Penyaji dan data (data display) 
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Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajidan data ini 

dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram, dan 

sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data teroganisasikan, 

tersusun, dalam pola hubungan, sehingga akan lebih mudah dipahami. 

c. Kesimpulan (conclusion drawing/verification) 

Setelah penyajian data maka langkah ketiga dalam analisis data 

kualitatif  menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan 

verifikasi.
34

 Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, 

dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Dalam penelitian kualitatif kesimpulan sangat penting karena 

dapat menjawab menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 

awal, dengan kesimpulan makan akan mempermudah untuk memahami 

masalah yang terjadi dan dapat menyimpulkan sesuai dengan apa yang 

dipahami. 

6. Uji Keabsahan Data 

Keabsahan data pada penelitin kualitatif merupakan salah satu bagian 

yang sangat penting untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan triangulasi dalam 

pengumpulan data, maka data yang diperoleh lebih konsisten sehingga 

menjadi data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.
35

 Agar hail dapat 

dipertanggung jawabkan maka perlu adanya pengecekan data apakah data 
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yang disajikan valid atau tidak, maka diperlukan teknik keabsahan atau 

kevalidan data. 

Untuk memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan tehnik 

triangulasi teknik. Triangulasi
36

 diartikan sebagai teknik pengumpulan data 

yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data 

dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas 

data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dan 

teknik yang berbeda, Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara lalu 

dicek dengan observasi, dokumentasi. Data hasil wawancara dibandingkan 

dengan metode observasi dengan kegiatan di SMP N PGRI Pisang Baru. 

Dalam penelitian ini peneliti mengunakan triangulasi teknik, 

triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

yang berbeda-beda untuk mendapatkan sumber data yang sama.
37

 Peneliti 

menggunakan observasi partisipatif, wawancara serta dokumentasi untuk 

mendapatkan data yang valid. 

I. Sistematika Pembahasan  

Untuk memudahkan pembahasan penulis mengatur secara sistematis 

penulisan ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab tersebut 

mempunyai ketertarikan satu dengan yang lainnya, sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

Bab satu merupakan pijakan awal dari penelitian berisi tentang: Latar 

Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan 
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Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian terdahulu yang Relevan, metode 

penelitian dan Sistematika Penulisan. 

Bab dua, pada  bab  ini  penulis  akan  menguraikan  kajian  teori  yang 

mempunyai hubungan dengan penelitian. Adapun kerangka teori yang digunakan 

dalam bab ini adalah teori Pendidikan Islam terdiri atas: pengertian pendidikan 

inklusi, ruang lingkup pendidikan inklusi, dasar-dasar pendidikan inklusi, Sejarah 

pendidikan inklusi komponen- komponen dan membahas pengertian pendidikan 

Islam, ruang lingkup pendidikan Islam, dasar-dasar pendidikan Islam, fungsi 

pendidikan Islam, dan tujuan pendidikan Islam. 

Bab ketiga,  pada bab  ini penulis mendeskipsikan objek penelitian di 

SMP PGRI 1 Bumi Agung Way Kanan, berupa deskripsi objek penelitian dan 

penyajian fakta dan deskripsi data. 

Bab Keempat adalah Analisis data. Pada bab ini penulis akan 

mernberikan penjelasan atau melakukan analisis terhadap obyek penelitian. 

Yakni pembahasan tentang Analisis Pandangan Pendidikan Islam Terhadap 

Pendidikan Inklusi. 

Bab Kelima yakni penutup. Pada  bagian ini, terdiri atas dua sub bab 

yakni simpulan dan saran. Kesimpulan memuat tentang beberapa hal penting 

yang dibuat secara ringkas dari temuan penelitian . Sedangkan saran  merupakan  

beberapa  rekomendasi  yang  akan  diberikan  oleh  penulis terhadap hasil 

penelitian, agar mempunyai nilai guna dikemudian hari. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Implementasi 

1. Pengertian Implementasi 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya   

dilakukan   setelah   perencanaan   sudah   dianggap   sempurna. Menurut Nurdin 

Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya 

mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu 

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan Kegiatan.
38

 

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah 

kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) 

yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) 

sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. 
39

 Implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa 

berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang 

berarti melaksanakan.40 
Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah 

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan prosesinteraksi antara tujuan 

dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana 
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birokrasi yang efektif.
41

 Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu 

kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara 

sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma- norma tertentu untuk mencapai 

tujuan kegiatan. Oleh karena itu, impelementasi tidak berdiri sendiri tetapi 

dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum 

merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan 

orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu 

pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan. 

2.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi 

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh 

dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan   

implementasi   (context   of   implementation).   Variabel   isi kebijakan ini 

mencangkup: 
42

 

1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan. 

2) jenis  manfaat  yang  diterima  oleh  target  group,  sebagai contoh, 

masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima  program  air  bersih  

atau  perlistrikan  daripada menerima program kredit sepeda motor. 

3) Sejauh   mana   perubahan   yang   diinginkan   dari   sebuah kebijakan. 

4) Apakah   letak   sebuah   program   sudah   tepat.   Variabel lingkungan 

kebijakan mencakup: 

a) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki 

oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. 
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b) Karakteristik   institusi   dan   rejim   yang   sedang berkuasa. 

c) Tingkat   kepatuhan   dan   responsivitas   kelompok sasaran. 

 

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah 

membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik 

direalisasikan   melalui   aktivitas   instansi   pemerintah   yang   melibatkan 

berbagai pihak yang berkepentingan. Van Meter dan Van Horn (dalam buku 

Winarno), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang 

berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus 

menyangkut tujuan antara pemerentah serta dalam proses implementasi 

berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting 

setidaknya dalam dua (2) hal: 
43 

1) Implementasi   akan   di   pengaruhi   oleh  sejauh  mana   kebijakan 

menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan 

– perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif 

daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan 

sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusa 

secara inkremental pada dasarnya merupakan remidial dan diarahkan lebih 

banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata 

sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini 

sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang 

lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang 

terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebujakan akan 

sangat besar. 
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2) Proses  implementasi  akan  dipengaruhi  oleh  jumlah  perubahan organisasi 

yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika 

lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara derastis. 

Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan 

yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang 

ada. 

B. Pendidikan Insklusi 

1. Sejarah Pendidikan Inklusi 

Dalam konteks Eropa, sekolah dasar di Norwegia mempunyai sejarah 

yang sangat panjang sejak pengesahannya secara resmi oleh Raja Christian VI 

pada tahun 1739. Fondasi sekolah ini, yaitu “untuk semua dan setiap orang”, 

merupakan upaya utama dalam bidang pendidikan pada waktu itu, yang 

dilaksnakan oleh monarki otokratik, dan sangat dipengaruhi oleh ideologi Kristen 

Pietism dan Cameralism. Sejak awal tahun 1739, dibuat keputusan bahwa 

sekolah harus untuk “semua dan stiap orang”. Sejak waktu itu, sekolah bebas 

biaya, namun, dalam kaitannya dengan kepedulian manusia dewasa ini, ternyata 

sekolah tersebut tidak benar-benar bagi semua orang, termasuk anak-anak 

penyandang cacat dan berkebutuhan khusus yang memerlukan dukungan 

pendidikan. 

Erik Pontoppidan (1698-1764) adalah salah seorang penggas utama 

sekolah batu ini. Atas perintah Raja, dia membuat buku pelajaran pertama, yang 

disebut Penjelasan Pontoppidan, yang menjadi buku teks yang paling banyak 

digunakan sepanjang sejarah sekolah dasar Norwegia. Di samping itu, dia juga 

menulis tentang penididikan dalam banyak teks lainnya. Sebagai Uskup Bergen, 

dia telah berusaha keras untuk menerapkan undang-undang baru tentang sekolah 
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untuk semua orang, di antaranya dengan mendirikan lembaga pendidikan guru 

yang pertama di seluruh negeri yang hanya bertahan dalam waktu yang singkat. 

Dalam tulisannya tentang pendidikan, Pontoppidan menunjukan bahwa 

dia menyadari bahwa anak-anak belajar dengan cara yang berbeda-beda dan 

dengan kecepatan yang berbeda-beda, Pontoppidan adalah buku tebal dengan 

banyak halaman, dan para siswa diharapkan mampu mengahafalnya di luar 

kepala. Akan tetapi, dia menandai beberapa bagian buku teks itu dengan 

menggarisi bagian tepinya, untuk menunjukan bahwa bagian tersebut tidak 

penting dipelajari oleh siswa yang mempunyai kesulitan karena alasan internal 

atau eksternal. Ini merupakan contoh pertama yang diketahui tentang pembedaan 

isi dalam sejarah sekolah dasar biasa. Salam teksnya yang lain terdapat pula 

sebuah contoh tentang apa yang kini disebut pendidikan yang diadaptasikan 

secara individual. Ada cerita mengenai anka perempuan yang tidak dapat atau 

tidak ingin belajar teks wajib. Baik orang tuanya maupun kepala sekolahnya 

memandang anak itu sebagai siswa yang lambat belajar. Namun, pendeta yang 

bertanggung jawab atas semua sekolah dna siswa di wilayah gerejanya mulai 

memberikan pelajaran secara individual kepada anka perempuan itu. Dalam hal 

ini pendeta tersebut mengkombinasikan buku pelajaran Internasional dengan 

beberapa buku teks lainnya, cerita dan dialog, sambil terus melakukan asasmen 

bagaimana bermacam-macam materi dan metode  berpengaruh terhadap motivasi 

dan belajar anak perempuan tersebut. Mereka berhasil memotivasi belajar anak 

itu sehingga dia berhasil mencapai penguasaan yang diwajibkan.
44

 

Buku teks pendidikan yang dirancang oleh Pontoppidan itu mengandung 

sejumlah contoh tentang kesadarannya akan perbedaan individual dalam hal 
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peluang belajar serta berisikan sejumlah rekomendasi tentang metode pengajaran 

yang tepat untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebuthan individu yang 

berbeda-beda. Sejumlah kecil contoh gagasan semacam ini ditemukan dalam teks 

pendidkan selama sejarah pendidikan dasar di abad ke-18 dan ke-19. Teks-teks 

ininjuga menujukan adanya pertukaran gagasan antara Norwegia dan negara-

negara Nordik serta beberapa bagian Eropa lainya. Pemikiran-pemikiran para ahli 

seperti Johan Amos Comenius dari Cekoslowakia (1632-1704), Jean-Jaques 

Rousseau (1712-1778) dari prancis dan Johann H. Pestalozzi dari Swiss (1746-

1827), ditafsirkan dan dibahas. 

Beberapa undang-undang tentang sekolah dasar Norwegia ditetapkan 

pada abad ke-19. Undang-undang tahun 1889, yang menamai sekolah bebas 

biaya “Sekolah Rakyat”, mempunyai silabus yang serta dengan sekolah swasta 

yang tidak bebas biaya, yang diperuntukan bagi anak-anak dari keluarga berbeda 

yang tingaal di kota-kota. Namun, pada saat itu beberapa kelompok anak tertentu 

juga secara eksplisit disebutkan tidak dapat diterima di sekolah. Mereka adalah 

yang tidak dapat mengikuti pengajaran karena gangguan mental atau fisik, 

mereka  yang mengindap penyakit menular, serta mereka yang berprilaku buruk 

sekali sehingga dapat berpengaruh buruk atau mencelakai siswa lain. 

Konsekuensi negatif dari undang-undang tersebut adalah bahwa sekolah tidak 

dapat berkembang lebih lanjut untuk mampu melayani kebutuhan individu yang 

berbeda-beda. Sejak itu, sekolah dasar tidak lagi dimaksudkan untuk melayani 

“semua dan setiap orang”, tetapi hanya melayani mereka yang dapat memenuhi 

persyaratan yang ditentukan oleh sekolah. 

Di lain pihak, model huruf ukiran untuk orang tunanetra ditemukan pada 

zaman Mesir Kuno, dan juga pada zaman Renaissance di Eropa ketika Erasmus 
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dari Rotterdam (1469-1536) juga menggunakan alfabet ukiran dalam penelitian 

keterampilan menulis bgi siswa-siswa yang awas. Informsi lain mengatakan 

bahwa sejak abad kelima telah ada yang mengatur pelatihan pekerjaan internal. 

Satu contoh tentang mengajrkan membaca bibir kepada orang tunarungu 

ditemukan di Keuskupan York pada abad kedelapan. Namun, menurut Enerstvedt 

(1996), pengetahuan mengenai cara mendidik orang yang tunarungu berat mulai 

disebarkan dari apa yang disebut “revolusi Spanyol yang tidak begitu terkenal” 

ke berbagai bagian benua Eropa lainnya dan kepulauan Inggris pada akhir abad 

ke-16. 

Metode pengejaran bagi orang yang menyadang ketunarunguan dan 

ketunanetraan berat muncul dalam agenda resmi. Paris menjadi tuan rumah yang 

baik bagi perkembangan berbagai pendekatan khsusus, dan minat orang meluas 

untuk juga mencakup perlakuan bagi penyakit jiwa dan gangguan perkembangan 

yang parah. Dari Paris gagasan tentang pendidikan khusus menyebar ke seluruh 

Eropa dan benua lain. 

Pada tahun Charles-Michel 1770, de I‟Epee (1712-1789) mendirikan 

sekolah khusus pertama bagi tunarungu di Paris. Dia mendasari pengajarannya 

pada metode holistik dengan penggunaan bahasa isyarat sebagai komponen 

sentral. Upaya ini dilanjutkan oleh sejumlah sekolah lain di seluruh Eropa dengan 

menggunakan berbagai metode pengajaran lain. Di Jerman, Samuel Heinicke 

(1727-1790) dan penerusnya, Friedrich Hill (1805-1874) mengembangkan yang 

“metode moral”. Motedi tersebut berpengaruh besar pada awal perkembangan 

pendidikan bagi orang tunarungu di mana bahasa isyarat merupakan pendekatan 

komunikasi yang utama. Denmark adalah negara Nordik pertama dengan sekolah 

khusus nagi tunarungu, yang prtama didirikan di kota Libeck, yang ketika itu 
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bagian dari Denmark. Di Kopenhagen, anak seorang pator dari Norwegia, Peter 

A. Castberg (1779-1823) mendirikan Lembaga Kerajaan bagi orang tuli-bisu 

pada tahun 1807. Dia juga adalah kekuatan penggerak yang berbeda di balik 

Undang-undang Pendidikan bagi Tunarungu Denmark, undang-undang semacam 

ini yang pertama di dunia. Salah seorang siswa Castberg, Andreas C. Moller 

(1796-1874) yang dia sendiri juga tunarungu, mendirikian sekolah pertama 

semacam ini di Norwegia pada tahun 1825, diikuti oleh beberapa sekolah lain 

pada tahun 1850-an. 

Pada tahun 1784 Valentin Hauy (1745-1822) mendirikan sekolah khsusu 

pertama bagi tunanetra di Paris. Beberapa sekolah seperti ini dibuka di sejumlah 

negara Eropa lainnya. Swedia adalah salah satu negara Nordik pertama 

memebuka sebuha sekolah bagi siswa yang tunanetra dan tunarungu pada tahun 

1809. Di Norwegia, lembaga pertama bagi orang tunanetra dibuka pada tahun 

1861. 

Di Paris, lebih dari sekedar ketunarunguan dan ketunanetraan yang telah 

menarik perhatina dokter, pendeta dan pendidikan. Ibu kota Perancis merupakan 

pusat aktivitas perintis yang menangani berbagai jenis kecactan dan kebutuhan 

khusus, yang saling mengkotribusikan gagasan. Pada masa itu orang yang 

dianggap gila dikurung di tempat yang disebut sebagai rumah sakit bersama 

dengan kriminal, gelandangan dan tahanan politik. Philippe Pinel (1745-1826) 

membebaskan mereka dan dia mulai memberikan perlakuan, bukan sekedar 

memenjarakannya. Sejak saat itu, menjadi hal yang sangat penting untuk 

mendiagnosisi dan mengkatagorikan berbagai kondisi, seperti perbedaan antara 

penyakit jiwa dan kelainan perkembangan atau ketunagrahitaan berat. 
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Edwar Seguin (1812-1880) beberapa tahun kemudian mulai mengjar 

seorang anak laki-laki yang tunagrahita dengan bantuan dari Itard dan Esquirol, 

Seguin menjadi pendiri sebuah sekolah khusus bagi anak tunagrahita. Dia tidak 

hanya mencari inspirasi dari pergerakan pendidikan khusus sebelumnya di Paris, 

tetapi juga dari pemikiran-pemikiran pendidikan umum Comenius, Locke dan 

Rousseau, juga dari filsafat dan agama kristen. Dengannya dimulailah era 

eksperimen pendidikan yang optimistik dalam bidang ketunagrahitaan, yang 

tersebar luas ke beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat, karena Seguin 

mengembangkan karyanya lebih lanjut di “Dunia Baru” di seberang lautan 

Atlantik. Di Norwegia inisiatif pendidikan remsi yang pertama dalam bidang 

ketunagrahitaan adalah dibukanya sebuah sekolah siang pada tahun 1874, diikuti 

oleh pendirian sebuah sekolah khusus bagi anak tunagrahita. Salah seorang 

perintis di sini adalah Johan A. Lippestad (1844-1913). Dalam praktiknya tidak 

semua anak yang masuk sekolah ini dapat belajar mengikuti silabus yang 

ditetapkan sebelumnya, akibat tingkat kemampuan intelektual mereka. Karena 

hal tersebut, seorang perempuan bernama Emma Hjorth (1858-1821) membeli 

sebidang tannah di luar ibu kota dan mendirikan sebuah lembaga bagi orang 

tunagrahita berat, yang kemudian dia serahkan kepada kementrian pendidikan.
45

 

Beberapa tahun setelah pendirian sekolah khusus pertama bagi siswa tunagrahita, 

Norwegia menetapkan undang-undang Pendidikan Khusus prtama, tahun 1881. 

Ini adalah undang-undang yang berkaitan dengan sekolah khusus bagi anak-anak 

tunanetra, tunarungu atau tunagrahita. 
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Namun, meskipun ada undang-undang ini, mayoritas anak tunagrahita 

masih tidak mempunyai sekolah selama bertahun-tahun kemudian, walupun 

situasinya lebih baik bagi anak-anak yang tunarungu dan tunanetra.  

Gelombang pertama minat terhadap pendidikan khusus yang melanda 

Eropa itu penuh dengan optimisme, sebuah optimisme yang tercermin dalam 

uandang-undang pertama di Norwegia tentang sekolah khusus. Namun, pada saat 

yang hampir bersamaan dengan ditetapkannya undang-undang tersebut, sebuah 

sikap baru dan yang lebih pesimistik muncul dalam perdebatan di Eropa. Sebuah 

hambatan dibangun di tengah-tengah kelompok anak bekebutuhan khusus dengan 

di tengah-tengah kelompok anak berkebutuhan khusus dengan mengajukan 

pertanyaan: siapa yang dapat di didik, dan siapa yang tidak dapat? Sekolah 

khusus dikembangkan bagi anak-anak yang disebut sebagai anak-anak yang 

mampu didik sedangkan mereka yang pada waktu itu dianggap tidak mampu 

didik ditempatkan di lembaga kesehatan dan sosial atau dilupakan. 

Dalam hal ini, tulisan-tulisan para ahli ini dibaca dan dibahas juga di 

negara-negara Nordik, dan mereka mempunyai banyak pengikut. Salah satu 

konsekuensinya adalah bahwa lembaga pendidikan menjadi kurang terfokus, dan 

kaluapun terfokus, itu adalah beberapa lembaga yang telah didirikan sebelumnya 

dengan tujuan mendidik dan menyembuhkan. Konsekuensi lainnya adalah bahwa 

jumlah instusi bertambah dan diberi tanggung jawab baru. Beberapa lembaga 

baru itu dibangun di pulau-pulau, untuk mencegah kontak antara orang-orang di 

lembaga tersebut dengan masyarakat lain, dan untuk melindungi “masyarakat 

biasa” dari mereka yang dianggap mengalami degenerasi. Upaya ini difokuskan 

pada orang-orang yang sakit mental dan tunagrahita., dan juga orang-orang yang 

melanggar hukum atau dianggap tidak bermoral. Namun, adanya instusi-instusi 
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besar tidak biasa di Norwegia ataupun di pulau tetangga, Islandia, tidak seperti di 

negara-negara Nordik lainnya. Penyebabnya adalah bahwa kedua negara yang 

jarang penduduknya ini, Norwegia dan Islandia, membangun kesejahteraan 

sosialnya  berdassrkan tradisi lama yaitu secara desentralissi, sedangkan negara-

negara lain mengikuti tren Eropa. Sikap pesimistik terhadap kemungkinan belajar 

serta rasa takut akan degenerasi itu dimanisfestasikan dalam undang-undang dan 

sejumlah buku putih serta dalam berbagai perdebatan resmi, dan tercermin dalam 

praktek sehari-hari di Norwegia. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa 

masalah ketunagrahitaan yang parah dikeluarkan dari tanggung jawab kementrian 

pendidikan. Anak-anak sengan kecacatan tersebut kini dianggap tidak dapat di 

didik. Pemisahan dari pendidikan itu menjadi total selama beberapa dekade, dan 

menurut sikap yang pesimistik, mereka tidak dianggap sebagai dari perhatian 

pendidikan khusus.
46

 

Namun demikian, terdapat juga orang lain yang mempunyai sikap yang 

lebih sayang terhadap anak-anak dan remaja yang dengan berbagai alsan tidak 

ikut dalam instusi masyarakt biasa, yang bersaing untuk diperhatikan dalam debat 

resmi. Salah satu pertanyaan klasik dalam perbedaan itu adalah apakah yang 

harus dilakukan terhadap mereka yang tidak sekolah? Ini merupakan sebuah 

pertanyaan serius di Norwegia dan Denmark di mana sekolah dasar telah 

diwajibkan sejak tahun 1739 dan di mana undang-undang menuntut hukuman 

bagi orang tua dan juga remaja yang melanggar hukum. 

Terdapa banyak alasan mengapa anak yang tidak bersekolah. Alasan 

yang umum adalah resistensi orang tua terhadap instusi baru yang didirikan oleh 

Raja. Tetapi ada lasan lain. Mungkin keluarganya sangat miskin sehingga anak 
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tidak mempunyai pakaian yang pantas atau mungkin mereka bekerja di luar 

keluarga atau menjaga adik rumah, atau mungkin mereka ditahan di rumah 

karena keluarganya tidak percaya bahwa anaknya dapat belajar hal-hal yang 

dituntut oleh sekolah. 

Pada tahun 1850-an dukungan bagi anak dan remaj yang tidak bersekolah 

atau menganggur, dan bagi mereka yang telah melanggar hukum dengan cara 

lain, dibahas dari sudut pandang yang berbeda. Terhadap anak muda pelanggar 

hukum, sikap yuridis yang ketat mendapatkan dukungan resmi. Akibatnya, anak 

hingga usia sepuluh tahun dapat di kirim ke penjara. Akan tetapi, ketetapan lama 

tentang bolos sekolah tidak dikeluarkan dari undang-undang pendidikan baru 

tahun 1848 dan 1860. Namun, tidak satupun dari undang-undang ini dikeluarkan 

tanpa diskusi yang hangat. Juru bicara pendidikan beragumen bahwa belajar 

adalah tindakan sukarela dan oleh karenanya tidak dapat dipaksakan. Sejumlah 

upaya dilakukan dengan inspirasi dari pergerakan philantropis di Inggris dan 

benua Eropa.  

 

Ketertarikan para dermawan pada anak dari kelas bahwa ini menyebar ke 

negara-negara Eropa lainnya dan cenderung disesuaikan dengan kondisi sosial 

budaya tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini mengarah pada 

pendirian sekolah dasar di beberapa negara, baik atas nama negara seperti di 

Norwegia dan Denmark seabad sebelumnya, maupun disponsori oleh berbagai 

organisasi amal. Gelombang penyelamatan anak juga sampai ke Norwegia. 

Masyarakat filantropik didirikan, artikel-artikel mengenai masalah ini 

diterjemahkan dan diterbitkan pada jurnal-jurnal baru, ide-ide dibahas dan 
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diimplementasikan. Pasa saat yang hampir bersamaan dengan ditetapkannya 

undang-undang kriminal yang ketat, “instusi penyelamatan anak” pertama pun 

mendapatkan titik terang. Tujuannya adalah untuk “menyelamatkan anak-anak 

yang secara moral terabaikan, menyelamatkan jiwa anak dan untuk mengurangi 

hukum gantung dan penjara semaksimal mungkin”.
47

 

Jumlah sekolah khusus meningkat di Eropa selama abad ke-19 dan 20. 

Dan peningkatan terjadi pula pada jumlah kebutuhan khusus yang terindentifikasi 

dan dikatagorikan, yang selanjutnya mengarah pada pendirian sekolah-sekolah 

dan lembaga-lembaga yang lebih terspesialisasi berdasarkan jenis kecacatan dan 

kesulitan yang dihadapi anak. Sebagian dari sekolah-sekolah ini swasta dan yang 

lainnya sekolah sengeri. 

Dukungan pengajaran ekstra bagi siswa yang ketinggalan oleh sebagian 

besar anggota kelasnya sudah di bahas sejak tahun 1850-an di ibu kota Norwegia. 

Variasi tingkatan pengetahuan dan keterampilan siswa-siswa itu sangat besar 

sehingga kepala sekolah mengeluh tentang banyaknya penggunaan waktu untuk 

mengulang materi yang sangat mendasar. Penyebab keadaan tersebut banyak 

seklai, diantaranya adalah frekuensi di kalangan anak-anak itu tinggi karena 

keluarga membutuhkan anaknya dirumah atau untuk bekerja. Di samping itu, ada 

anak yang tidak bersekolah karena tertular penyakit opidemik, yang sebgian 

disebabkan oleh kekurangan gizi dan buruknya kondisi kebersihan. Selain itu, 

sebgian siswa adalah anak yang lambat belajar atau mengalami kesulitan belajar 

lainnya. Tidak ada tindakan permanen yang dilakukan pada saat itu mengenai 

pengaturan pengajaran khusus, tetapi perdebatan mengenai hal itu telah dimulai. 
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Awal abad ke-20 wacana mengenai pendidikan anak-anak dengan 

berbagai kebutuhan khusus telah muncul dan diperdebatkan. Heinrich 

Hanselmann (1882-1960) dari Swis adalah seorang pelopor dalam pendirian 

pendidikan kebutuhan khsusu sebagai satu disiplin ilmu yang menadiri dengan 

pendidikan profesionalnya sendiri. Pendidikan kebutuhan khusus digambarkan 

sebagai sebuah disiplin ilmu yagn terekait dengan pendidikan umum, filsafat, 

sosiologi, psikologi, dan kedokteran. Dia merekomendasikan pendidikan khusus 

bagi mereka yang dipandangnya sebagai mampu didik, sedangkan mereka yang 

dipandang tidak mampu didik dirujuk ke lembaga-lembaga tertentu untuk 

mendapat perawatan dan pengasuhan. Buku-buku tulisan Hanselmann dibaca 

secara luas oleh para pendidik khusus di negara-negara Nordik. Dan buku-buku 

tersebut berpengaruh besar pada perkembangan displin ilmu tersebut di 

Norwegia. 

Cendikiawan lainnya, yang baru dikenal di dunia barat pada tahun-tahun 

kemudian adalah Lev Vygotsky (1896-1934) dari Rusia. Kritiknya mengenai 

asesmen psikometrik terhadap anak-anak serta fokusnya pada zona 

perkembangan proximal bagi tiap individu anak telah memberikan inspirasi bagi 

banyak proyek inovasi praktis terhadap kelas-kelas sekarang ini. Sejak zamannya, 

ide-idenya berpengaruh penting pada pendidikan kebutuhan khsusus Soviet dan 

Eropa Timur. 

Pada tahun 1970, sebuah komisi dar Departemen Pnedidikan, penelitian 

dan Gereja (KUF 1970) menerbitkan sebuah laporan yang menjadi titik balik 

dalam wacana tentang pendidikan umum maupun pendidikan. Kebutuhan khusus 

di Norwegia. Dokumen tersebut terkenal sebagai Blom Report; namanya diambil 

dari nama ketuanya komisi tersebut, Knut Blom. Dalam laporan ini prinsip 
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integrasi diperkenalkan secara „ekplisit dan didefinisikan secara jelas. Kriteria 

integrasi adalah sebagai berikut: 

1. Rasa memiliki atau dimiliki dalam masyarakat sosial. 

2. Partisipasi demi kepentingan masyarakat. 

3. Tanggung jawab bersama atas tugas-tugas dan kewajiban. 

Konsekuensi dari laporan tersebut adalah bahwa undang-undang sekolah 

khusus yang segregatif dihapus, dan masalah pendidikan siswa yang 

berkebutuhan khusus diintegrasikan ke dalam perundang-undangan 

pendidikan reguler. Sejak saat itu tujuan umumnya adalah satu sekolah untuk 

semua, dan bahwa semua siswa harus mulai pendidikan dasar mereka di 

sekolah setempat di lingkungannya sendiri. Ini menuntut perubahan yang 

besar dalam aktivitas di dalm kelas dan sekolah. Sejalan dengan Laporan 

Blom itu, sebuah kurikulum nasional baru, yang sangat berbeda kurikulum 

sebelumnya, dikembangkan. Sementara kurikulum lama lebih menyerupai 

silabus yang terdiri dari berbagai keterampilan dan pengetahuan wajib yang 

kongkrit, kurikulum baru lebih terbuka dan fleksibel, memberikan kebebasan 

yang luas kepada guru profesional dalam hal meiliki materi dan metodenya. 

Dengan kurikulum nasional yang memiliki kerangka kerja yang luas 

tersebut, kurikulum dapat diadaptasikan dengan kebutuhan khsusu siswa, 

dan kurikulum kelas dapat dibuat dangan cukup luas untuk melibatkan 

semua siswa dalam aktivitas pendidikannya.
48

 

Sekolah untuk semua menjadi konsep kunci dalam wacana pendidikan 

kebutuhan khusus di Norwegia dan negara-negara Nordik lainnya. 

                                                             
48 Tarsidi, D, The Implementation Of Inclusice Education in Indonesia. Makalah disajikan 
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Organisasi-organisasi non pemerintah, seperti asosiasi untuk tunagrahita, 

menyelenggarakan berbagai lokakarya tentang cara mengembangkan 

sekolah untuk semua, baik pada tingkat lokal, nasional maupun Nordik. 

Kelompok target untuk informasi dan argumentasi mereka adalah para 

politisi dan pejabat lainnya, orang tua serta guru dan pendidik khusus di 

sekolah  reguler maupun sekolah khusus. Sejumlah besar guru reguler 

meningkatkan kemampuannya sendiri melalui perguruan tinggi di bidang 

pendidikan kebuthan khusus agar dapat lebih baik menerima siswa dengan 

berbagai kebutuhan di kelasnya. Walaupun prinsip-prinsip integrasi dan satu 

sekolah untuk semua diakui secara meluas, tetapi terdapat juga resistensi. Di 

antara yang skeptis adalah para profesional yang bekerja di sekolah khusus 

dan instusi lain sejenisnya. Tidak semua orang tua yakin bahwa ini adalah 

cara yang benar untuk memberikan layanan bagi anaknya yang menyandang 

kecacatan, dan mereka mulai mendirikan asosiasinya sendiri. 

Laporan Blom menandai  titik balik resmi yang ekspisit mengenai hak 

pendidikan bagi anak dan remaja penyandang cacat di Norwegia. Sejak itu 

perkembangannya adalah meninggalkan segregasi dan bergerak menuju 

integrasi dan inklusi. Sekolah dasar reguler serta sekolah lanjutan tingkat 

pertama dan tingkat atas terbuka bagi semua anak dan remaja, termasuk 

mereka yang sebelumnya berada disekolah segregasi atau dikecualikan dari 

layanan pendidikan karena gangguan perkembangan yang parah. Sejumlah 

upaya telah dilakukan untuk mengingatkan kemampuan sekolah dalam 

memberikan pendidikan yang berkulaitas dengan mempertimbangkan 

kebutuhan individu dan kebutuhan khusus. Pusat-pusat layanan pendidikan 

dan psikologis  lokal membantu sekolah-sekolah dalam melakukan asesmen 
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dan merencanakan pendidikan kebutuhan khusus berdasarkan manajemen 

kelas. Sebuah sistem pendukung pendidikan kebutuhan khusus nasional, 

yang terdiri dari unit-unit yang berlokasi di berbagai bagian negeri, 

mengumpulkan dan mengembangkan pengetahuan baru dalam bidang-

bidang yang spesifik dalam era spesifik pendidikan kebuthan khusus. 

Penelitian dan pendidikan tinggi di bidang tersebut ditawarkan di beberapa 

lembaga pendidikan keguruan, dan jurusan Pendidikan Kebutuhan Khusus di 

Universitas Olso menawarkan pendidikan semua jenjang termasuk program 

Doktoral. Ide pertama ini menyebar ke seluruh dunia barat. Di Amerika 

Serikat, Wolf Wolfensberger mengadaptasikan konsep normalisasi ini ke 

masyarakat Amerika. Universitas Syracuse, di mana Wolfensberger bekerja, 

menjadi sebuah inkubator bagi para cendikiawan yang beragumen dan 

melakukan penelitian di bidang normalisasi dan kebutuhan khusus. 

Pada tahun 1960-an, 70-an dan 80-an ditandai dengan meningkatnya 

keinginan orang untuk mendukung budaya masyarakat sejahtera yang 

tersembunyi, kecil, lemah atau berkekurangan yang terpencar-pencar. Pada 

saat yang bersamaan, wacana resmi dunia barat meledak dalam fokus baru 

yang kuat pada hak-hak asasi manusia dan demokrasi di luar evolusi 

matrealistik pada beberapa dekade pertama paksa perang dunia pertama. 

Konsep demokrasi menjadi berarti lebih dari sekedar parlementarianisme 

dan poilitik kepartaian. Titik tolak konkret dari gelombang perubahan 

mentalitas ini adalah yang disebut “Prague Spring” (musim semi Praha) pada 

tahun 1968, dan demontrasi gabungan antara kaum burh dan mahasiswa di 

Universitas Sorbonne di Paris pada tahun yang sama. Para juru bicaranya, 

yang disebut “sixty-eighters”, mendapatkan ide-idenya dari berbagai tradisi 
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di berbagai bagian dunia. Pejuang hak asasi manusia di Amerika Serikat, 

yang dipimpin oleh Pendeta Martin Luther King, yang menyiapkan 

ladangnya. Melalui perlawanan untuk mendapatkan kesamaan hak mereka 

sebagai warga masyarakat Amerika, orang-orang Afro-Amerika memasukan 

integrasi ke dalam agenda perjuangannya. Intregasi dan kesamaan hak azasi 

manusia menjadi isu utama dalam perjuangan kelompok-kelompok minoritas 

lainnya, dalam pergerakan kebebasan wanita, dalam perdebatan mengenai 

hak-hak penyandang cacat yang mulai berkembang. 

Jadi sebenarnya, perubahan ideologi dalam wacana tentang pendidikan 

kebutuhan khusus merupakan bagian dari wacana tentang hak azasi manusia 

serta wacana tentang integrasi yang lebih luas, dan mempunyai ciri-ciri yang 

sama. Ini merupakan pergerakan yang di mulai dari “tingkat masyarakat” 

hingga didirikannya asosiasi orang tua serta kolaborasinya dengan para 

profesional di lapangan. Kelompok target utama bagi kampanye informasi 

mereka adalah para poltisi. Hak-hak harus dijamin melalui undang-undang. 

Wacana tentang hak-hak azasi para penyandang cacat dan mereka yang 

berkebutuhan khusus, kemudian menjadi fokus dalam sejumlah deklarasi, 

seperti deklarasin PBB tentang Hak Azasi Manusia tahun 1948, Konvensi 

PBB tentang Hak Anak tahun 1989, pernyataan Konferensi Dunia di 

Jomtien, Thailand, tahun 1990, di mana Pendidikan untuk semua disepakati, 

peratura standar tentang kesamaan kesempatan bagi para penyandang cacat 

yang diterbitkan pada tahun 1994, dan akhirnya Pernyataan Salamanca 

UNESCO tentang Pendidikan Inklusif, yang disepakati di Spanyol tahun 

1994 dalam pernyataan Salamanca ditegaskan komitmen terhadap anak 

pendidikan untuk semua, yaitu pentingnya mendirikan pendidikan bagi anak, 
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remaja, dan orang dewasa yang memerlukan pendidikan di dalam sistem 

reguker, dan menyetujui suatu kerangka aksi mengenai pendidikan 

kebutuhan khusus, yang semangat dan ketetapan-ketetapan serta 

rekomendasi-rekomendasinya diharapkan dijadikan pedoman oleh 

pemerintah-pemerintah serta organisasi-organisasi dalam menajmin setiap 

orang untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas demi kehidupan yang 

bermatabat. 

Deklarasi Salamanca menjadi semangat baru untuk pendidikan inklusi. 

Pada tahun-tahun setelah konferensi Salamanca, beberapa negara di dunia 

telah mengintegrasikan prinsip-prinsip dari penyataan Salamanca tersebut, 

baik seluruhnya ataupun sebagian, ke dalam perundang-undangan atau 

dokumen kenijakan. Negara-negara tersebut sangat bervariasi, seperti 

Austria, Cina, Ghana, Hongaria dan Uganda. Sejak itu, wacana pendidikan 

inklusi berkembang meskipun masih banyak terjadi pro dan kontra apakah 

anak berkebutuhan khusus memerlukan pendidikan khusus atau dapat 

bersekolah dengan anak-anak “normal”. Seperti halnya, bagi negara-negara 

tertentu, prinsip-prinsip pendidikan integrasi dan inklusi itu diambil dari 

pernyataan-penyataan internasional dan diamasukan langsung ke dalam 

dokumen kebijakan resmi. Beberapa organisasi non-pemerintah di negara-

negara tersebut telah menyiapkan diskusi mengenai prinsip-prinsip tersebut, 

sering kali diprakarsai oleh organisasi terkait dari negara-negara barat. 

Namun, di beberapa negara pergerakan di tingkat masyarakat tersebut tidak 

begitu kuat, walaupun upayanya tulus. Pada fase awal perubahan idiologi ini, 

alur informasi dan penetapan keputusan di negara-negara ini pada umumnya 
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bersifat pergerakan top-down, yang berbeda dari pergerakan bottom-up di 

negara-negara Nordik, dari asosiasi orang tua ke politisi. 

2. Pengertian Pendidikan Inklusi 

Secara etimologi “inklusi” berarti persamaan, keadilan dan hak individual 

dalam pembagian sumber-sumber politk, pendidikan, soasial dan ekonomi,
49

 

Pengertian inklusi secara luas merujuk pada konsep kewarganegaraan, hak- hak 

sipil dan hak-hak politik serta kewajiban-kewajiban yang harus dimiliki oleh 

semua anggota masyarakat. Bukan hanya secara  formal, tetapi sebagai sebuah 

kenyataan hidup mereka untuk mendapatkan kesempatan dan terlibat dalam 

ruang publik. Guna meningkatan harga din, standar hidup, mendapat pekerjaan 

dan lain sebaganyai dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Secara konseptual  

pengertian pendidikan inklusi adalah proses pemindahan ilmu  pengetahuan  

kepada  kelornpok  tertentu  yang  membutuhkan  penangan khusus. Adapun 

peserta didik yang mengalami kesulitan belajar khusus dapat berupa peserta didik 

yang mempunyai hambatan dalam bicara dan berbahasa, terbelakang  mental,  

gangguan emasional  yang  serius,  hambatan  pendengaran, tunaganda, 

penglihatan, fisik, luka otak trauma, autis maupun hambatan kesehatan lainnya.
50

 

Pendidikan inklusi adalah layanan pendidikan yang mengatur agar 

difabel dapat dilayani di sekolah terdekat, dikelas reguler bersama-sama teman 

seusianya. Tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa dapat belajar  bersama 

dengan aksebilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali.
51

 

Inklusi dapat berarti bahwa tujuan pendidikan bagi peserta lembaga pendidikan 
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baik itu dari sekolah dasar sampai tingkat universitas yang memiliki hambatan 

adalah keterlibatan yang sebenarnya dari setiap siswa dalam kehidupan sekolah 

yang menyeluruh. Pendidikan Inklusif dapat berarti penerimaan siswa atau 

mahasiswa yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi 

sosial dan konsep diri (visi-misi) sekolah atau universitas. 

Pendidikan Inklusi bertujuan untuk menyatukan atau menggabungkan 

pendidikan reguler dengan pendidikan khusus kedalam satu sistem lembaga 

pendidikan yang dipersatukan untuk mempersatukan kebutuhan semua. 

Pendidikan Inklusi bukan sekedar metode atau pendekatan pendidikan melainkan 

suatu bentuk implementasi filosofi yang mengakui kebhinekaan antar manusia 

yang mengemban misi tunggal untuk membangun kehidupan bersama yang lebih 

baik. Tujuan pendidikan inklusif adalah untuk menyatukan hak semua orang 

tanpa terkecuali dalam memperoleh pendidikan. 

Difabel hanyalah suatu kebhinekaan seperti halnya perbedaan suku, ras, 

bahasa, budaya dan agama. Didalam individu berkelainan pastilah dapat 

ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu, sebaliknya di dalam setiap individu-

individu pasti terdapat kecacatan tertentu, karena tidak ada makhluk yang 

diciptakan sempurna. Hal ini diwujudkan dalam sistem yang beragam sehingga 

mendorong sikap yang penuh toleransi dan saling menghargai. 

Adapun juga Pendidikan Inklusi merupakan pendidikan memberikan 

kesempatan yang adil kepada anak untuk bisa mengikuti pendidikan tanpa 

perbedaan gender, etnik, status sosial-ekonomi dan kemampuan. Salamanca 

Statement menyatukan bahwa pendidikan inklusif berarti sekolah mencakup 

semua kondisi anak baik itu fisik, intelektual, sosial ekonomi, linguistik, dari 
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penyandang cacat maupun anak berbakat, anak jalanan dan pekerja, anak dari 

populasi terpencil, etnis minoritas atau anak yang berasal dari daerah kurang 

beruntung. Pendidikan Inklusi menyediakan program pendidikan inklusi 

menyediakan program pendidikan yang layak, menentang, tetapi disesuaikan 

dengan kemampuan dan kebutuhan individu siswa, agar kebutuhan individu anak 

terpenuhi.
52

 

Jadi, yang dimaksud dengan pendidikan inklusi adalah suatu sistem 

pendidikan dimana peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) menuntut ilmu di 

satu sekolah yang sama dengan peserta didik non-inklusi. Sekolah terdekat 

dengan lokasi tempat tinggal PDBK diharapkan bisa mengurangi angka anak 

berkebutuhan khusus yang putus sekolah karena tidak ada sekolah lanjutan yang 

menyediakan program belajar untuk mereka. 

Pendidikan Inklusi mensyaratkan penerimaan seluruh warga sekolah, 

tidak terkecuali wali murid atas kehadiran PDBK didalam sekolah atas dasar 

toleransi dan hak asasi manusia, serta penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan 

dalam menjalankan program pendidikan inklusif, termasuk penyesuaian 

kurikulum dan pemenuhan saran-prasarana.  

3. Tujuan Pendidikan Inklusi 

Tujuan pendidikan inklusi adalah disamping untuk mensukseskan wajib 

belajar pendidikan dasar juga untuk menyamakan hak dalam memperoleh 

pendidikan antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus. Hal ini sesuai 

dengan penjelasan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 
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Pendidikan Nasional bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk 

peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang meiliki kecerdasan luar 

biasa yang diselengarakan secara inklusi atau berupa satuan pendidikan khusus 

pada tingkat dasar dan menengah.
53

 Hal ini menunjukan bahwa anak berkelainan 

atau anak berkebutuhan khusus di Indonesia berhak untuk mendapatkan 

pendidikan yang layak sebagiamana anak-anak normal lainnya. Karena mereka 

juga memiliki hak untuk mengembangkan diri dan potensinya.  

Dengan adanya sekolah-sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif, 

sesungguhnya saat itulah salah satu pilar pembaruan pendidikan dimulai. Untuk 

itu, pembaruan pendidikan tidak akan dapat terlaksana bila masing-masing unit 

atau subsitem pendidikan tidak bergerak menuju perubahan yang dinamis 

tersebut. Paling tidak, pembaruan pendidikan dapat dirasakan minimal oleh 

warga sekolah penyelenggara pendidikan inklusif itu sendiri. Begitu selanjutnya 

bila masing-masing sekolah telah menyelenggara pendidikan inklusif secara 

penuh dan didukung oleh semua komponen dan sisitem yang ada makna 

pembaruan itu telah dimulai dari adanya perubahan. 
54

  

Pada pasal 2 permendiknas No. 7 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif 

bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau 

bakat istimewa, dijelaskan bahwa tujuan pendidikan iunklusif adalah: 

a. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang 

memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi 
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kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. 

b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai 

keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik 

sebagaimana yang dimaksud pada sebelumnya.
55

 

c. Kesempatan yang seluas-luasnya ini disediakan untuk semua peserta didik 

bekebutuhan khusus yang memiliki kelainan fisik, emosional, dan sosial atau 

memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, agar memperoleh 

pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. 

Dengan adanya peraturan ini pemerintah dan satuan pendidikan harus 

mempersiapkan untuk dapat memberi peluang bagi peserta didik yang 

berkebutuhan khusus, hal ini juga merupakan sebagai motivasi bagi peserta 

didik berkebutuhan khusus, orang tua serta masyarakat.  

4. Jenis-Jenis Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak berkebtuhan khusus terdiri dari berbagai jenis diantaranya sebagai 

berikut:
56

 

a. Tunagrahita  

Tunagrahita adalah seseorang yang mengalami masalah di dalam 

perkembangan mentalnya. Hal ini bahkan bisa saja berupa kondisi 

keterbelakangan yang membuatnya mengalami masalah dalam berbagai 

bidang, misalnya: kesulitan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi, 

kesulitan dalam belajar dan memahami suatu masalah. Pada umumnya anak 

tunagrahita memang membutuhkan penanganan khusus, meskipun tidak 
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tertutup kemungkinan mereka untuk belajar mandiri. Tunagrahita (retardasi 

mental) adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan 

keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata (IQ dibawah 

70) sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi 

maupun sosial, dan karenanya memerlukan layanan pendidikan khusus. 

Hambatan ini terjadi sebelum umur 18 tahun, Tuna grahita ini masih dibagi 

menjadi dua, yakni tuna grahita biasa dan tuna grahita down sindrom atau 

down syndrome. Down syndrome pertama kali dikenal pada tahun 1866 oleh 

Dr. John Longdon Down. Ciri-cirinya tinggi badan yang relatif pendek, 

kepala mengecil, hidung yang datar menyerupai orang Mongoloid maka 

sering juga dikenal dengan mongolisme. Pada tahun 1970an para ahli dari 

Amerika dan Eropa merevisi nama dari kelainan yang terjadi pada anak 

tersebut dengan merujuk penemu pertama kali sindrom ini dengan istilah 

sindrom Down dan hingga kini penyakit ini dikenal dengan istilah yang 

sama. 

2. Tunanetra 

Tunanetra adalah seseorang yang mengalami gangguan pada 

penglihatannya, baik itu berupa gangguan total atau bahkan hanya sebagian 

penglihatan saja. Dalam kondisi seperti ini, seorang anak haruslah 

mendapatkan pendidikan kebutuhan khusus sejak dini, terutama jika kondisi 

ini memang dibawa anak sejak lahir. 

3. Tunarungu 

Seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi pendengaran disebut 

tunarungu. Gangguan ini bisa saja berupa kehilangan seluruh fungsi 

pendengaran atau bahkan sebagian saja. Pada umumnya, anak tunarungu 
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akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, termasuk bersosialisasi 

dengan orang lain dan lingkungannya. 

4. Tunalaras 

Tunalaras adalah seseorang yang mengalami kesulitan untuk beradaptasi 

dengan baik terhadap lingkungan dan juga orang-orang di sekitarnya. Anak 

tunalaras pada umumnya sulit untuk berkomunikasi dan memiliki emosi yang 

tidak stabil, sehingga kerap tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan dan 

orang-orang di sekitarnya. 

5. Tunadaksa 

Tunadaksa adalah seseorang yang mengalami masalah / kelainan pada 

alat gerak tubuhnya. Kondisi ini bisa saja berupa cacat permanen, terutama 

pada anak yang memang mengalami masalah tersebut sejak lahir. Seorang 

anak tunadaksa biasanya akan membutuhkan seorang pendamping dan juga 

pendidikan khusus untuk melatih gerak tubuhnya. 

Selain kelima jenis anak berkebutuhan khusus di atas, masih ada jenis 

lainnya, yakni: anak yang mengalami masalah dalam belajar (lambat 

mencerna pelajaran), anak yang mengalami masalah ketika mempelajari 

sesuatu dengan spesifik, serta anak yang terlalu cerdas, dan juga anak yang 

memiliki gangguan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Autistis atau 

Autisme adalah gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya 

gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam 

interaksi sosial, komunikasi dan perilaku. 

5.  Ruang Lingkup Pendidikan Inklusi 

Secara  umum yang menjadi  ruang  lingkup  dari penyelenggaraan   

pendidikan inklusi   adalah   untuk   memenuhi    kebutuhan    siswa   atau   
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peserta   didik   yang mengalami  kesulitan  dalam  belajar  atau  lebih  

khususnya  adalah  kesu1itan belajar khusus.   Menurut    pengertian    yang   

digunakan    oleh   pemerintahan     federal   di Amerika   Serikat  yang  

dimaksudkan   dengan  "kesulitan   belajar  khusus  specific learning  

disability"  adalah suatu gangguan  pada satu atau lebih proses  psikologis 

dasar yang meliputi  pemahaman  atau penggunaan  bahasa,  lisan atau 

tulisan,  yang dapat  diwujudkan   dengan  kemampuan   yang  tidak  

sempurma   dalam  mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis,   

mengeja   atau   melakukan   perhitungan matematis. Istilah   ini  meliputi   

pula  kondisi-kondisi    tertentu   seperti   gangguan persepsi (perceptual    

handicaps),    Iuka  otak (brain injury), disfungsi minimal otak/DMO 

(minimal brain  dysfunction/MBD), disleksia (dyslexia)  dan  aphasia 

perkembangan (developmental  aphasia).
57

 

Adapun   ruang   lingkup   masalah   yang   senng   kali  muncul   dalam   

konteks pendidikan    inklusi    adalah    :  pertama,     masalah-masalah     bahasa    

(language problems).    Kedua,   masalah-masalah perhatian dan aktivitas iattent  

ion  and  activity problems.  Ketiga,    rnasalah-masalah daya  ingat imemorv 

problems. Keempat, masalah-masalah kognisi (cognitive problems).  Kelima, 

rnasalah-masalah sosial dan emosi sosial and emotional problems).   

6. Komponen-Komponen Pendidikan Inklusi 

Pelaksanaan pendidikan inklusi tidak lepas dari berbagai komponen-

komponen dalam pembelajaran, yaitu:
58

 

                                                             
57

 J David Smith, Inklusi Sekolah Ramah Untuk Semua, (Bandung, Nuansa, 2006) hlm 75. 
58

 Totok Yulianto, Pendidikan Inklusif, Konsep Dasar, Ruang Lingkup, Dan 

Pembelajaran, (Jurnal Kependidikan, IAIN Purwokerto Vol. 6 No. 2 2018) hlm 201-203 
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1. Komponen Kesiswaan 

Manejemen kesiswaan merupakan salah satu komponen pendidikan 

inklusif yang perlu mendapat perhatian dan pengelohan lenbih. Hal ini 

dikarenakan kondisi peserta didik pada pendidikan inklusif yang lebih majemuk 

daripada kondisi peserta didik yang reguler. Tujuan dari manejemen kesisiwaan 

ini tidak dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan yang 

diinginkan.  

2. Komponen Kurikulum 

Pendidikan inklusif masih menggunakan kurikulum standar nasional 

yang telah ditetapkan pemerintah. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, 

kurikulum pada pendidikan inklusif disesuaikan dengan kemampuan dan 

karakteristik peserta didik.  

Pemerintah menyatakan bahwa kurikulum yang dipakai satuan 

pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif adalah Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan 

peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya. 

Model kurikulum pendidikan inklusif tediri dari: 

a. Model kurikulum reguler 

Model kurikulum reguler, yaitu kurikulum yang mengikutsertakan peserta 

didik berkebutuhan khsusus untuk mengikuti kurikulum reguler sama seperti 

kawan-kawan lainnya di dalam kelas yang sama. 

b. Model kurikulum reguler dengan modifikasi  

Model kurikulum reguler dengan modifikasi, yaitu kurikulum yang 

dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelejaran, jenis penilaian, maupun 
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pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan 

peserta didik berkebutuhan khusus. Di dalam model ini bisa terdapat siswa 

yang memilki PPI. 

c. Model kurikulum Program Pembelajran Individual (PPI) 

Kurikulum PPI atau dalam bahasa Inggris Individualized Education 

Program (IEP) merupakan karakteristik paling kentara dari pendidikan 

inklusif. Konsep pendidikan inklusif yang berprinsip adanya persamaan 

masyaratkan adanya penyesuaian model pemelajaran yang tanggap terhadap 

perbedaan individu. Maka PPI atau IEP menjad hal yang perlu mendapat 

penekanan lebih. 

Thomas M. Stephens menyatakan bahwa IEP merupakan pengelolaan 

yang melayani kebutuhan unik pesserta didik dan merupakan layanan yang 

disediakan dalam rangka pencapaian tujuan yang diingankan serta bagaimana 

efektivitas program tersebut akan ditentukan. 

3. Komponen Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Tenaga kependidikan merupakan salah satu unsur penting dalam 

pendidikan inklusif. Tenaga kependidikan dalam pendidikan inklulsif 

mendapat porsi tanggung jawab yang jelas berbeda dengan tenaga 

kependidikan noninklusif. Perbedaan yang terdapat pada individu 

meniscayakan adanya adanya kompetensi yang berbeda dari tenaga 

kependidikan lainnya. Tenaga kependidikan secara umum memiliki tugas 

seperti menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, 

mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam 

bidang pendidikan. 
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4. Komponen Sarana dan Prasarana 

Menejemen sarana prasarana sekolah bertugas merencanakan, 

mengorganisasikan, mengarahkan, mengkordinasikan, mengawasi, dan 

mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana-prasarana agar dapat 

memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan belajar mengajar. 

5. Komponen Keuangan/Dana 

Pendanaan pendidikan inklusif memerlukan menejmen keuangan atau 

pendanaan yang baik. Walupun penyelenggaraan pendidikan inklusif 

dilaksanakan pada sekolah reguler dengan penyesuaian-penyesuaian, namun 

tidak seta merta pendanaan penyelenggaraannya dapat diikutkan begitu saja 

dengan pendanaan sekolah reguler. Maka deiperlukan menejemen keuangan 

atau pendanaan yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan dalam 

penyelenggaraan pendidikan inklusif dan mengatasi berbagai permasalahan 

terkait dengan pendanaan. 

6. Komponen Lingkungan (Hubungan Sekolah dan Masyarakat) 

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu mengelola dengan baik 

hubungan sekolah dengan masyarakat agar dapat tercipta dan terbina 

hubungan yang baik dalam rangka upaya memajukan pendidikan di daerah. 
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