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Inklusi (inclusion) berdasarkan kata benda (noun) yang

memiliki arti:

 Kesatuan, 

 Penyertaan, 

 Pencantuman,

 Pemasukan,

 Partisipasi.

PENGERTIAN INKLUSI



Inklusif (inclusive) berdasarkan kata sifat

(adjective) yang memiliki arti:

 Termasuk atau

 Menjadi bagian dari

PENGERTIAN INKLUSIF



Secara harfiah Inklusi atau Inklusif
memiliki arti: mengikutsertakan atau
memasukan sesuatu sehingga menjadi
bagian dari keseluruhan (menyatu).

PENGERTIAN INKLUSI



PENDIDIKAN INKUSIF 

SECARA UMUM

Suatu ideologi, sistem dan atau strategi
pendidikan dimana semua anak dari berbagai
kondisi dapat mengikuti pendidikan dalam
satu lingkungan pendidikan secara bersama,
dengan suatu sistem pendidikan yang
disesuaikan dengan kebutuhan masing-
masing anak.

Pendidikan yang terbuka, ramah dan mengakomodir semua anak



PENDIDIKAN INKUSIF 

DALAM KONTEKS ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Suatu ideologi, sistem dan atau strategi
pendidikan dimana anak-anak berkebutuhan
khusus mengikuti pendidikan dalam satu
lingkungan pendidikan secara bersama dengan
anak-anak lainnya, dengan sistem layanan
pendidikan yang disesuaikan dengan
kebutuhan ABK

Pendidikan yang terbuka, ramah dan mengakomodir semua anak



 Sekolah menerima semua anak dari berbagai kondisi, tanpa
membedakan latar belakang ekonomi, sosial, budaya, kemampuan
dll.

 Sekolah menghargai dan menerima perbedaan yang ada pada siswa.

 Sekolah menyiapkan lingkungan dan sistem pelayanan yang dapat
menjamin semua anak berpartisipasi dalam berbagai program atau
kegiatan yang ada di sekolah.

 Setiap anak memperoleh layanan pendidikan/pembelajaran yang
sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

 Semua anak memperoleh kesempatan yang sama untuk
berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, dengan cara dan kadar
yang mungkin berbeda.

CIRI PENDIDIKAN INKLUSIF



 Anak berkebutuhan khusus diberi kesempatan untuk mengikuti
pendidikan di sekolah reguler bersama dengan siswa lainnya.

 Sekolah menghargai dan menerima Kondisi yang ada pada ABK
(kekurangan/kelebihan)

 Sekolah menerima dan mengakui hak-hak ABK secara penuh
sebagai warga sekolah sebagaimana siswa lainnya.

CIRI PENDIDIKAN INKLUSIF



 Sekolah menyiapkan lingkungan dan sistem pelayanan
pendidikan/pembelajaran yang dapat menjamin ABK berpartisipasi
dalam berbagai program atau kegiatan yang ada di sekolah.

 ABK memperoleh layanan pendidikan/ pembelajaran yang sesuai
dengan kemampuan dan kebutuhannya.

 ABK memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam
kegiatan pendidikan, dengan cara dan kadar yang mungkin berbeda.

CIRI PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM KONTEKS 

ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS



 Declaration of Human Rights (1948)

 The Four Pillars of Education (Unesco 1997) :
Learning to Know, Learning to Do, Learning to
Be, Learning to Live Together.

 Life Long Education  Education for All

(Jomtien 1990)

 Bhineka Tunggal Ika
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MENGAPA PERLU PENDIDIKAN INKLUSIF



 Kita adalah masyarakat yang satu (masyarakat inklusif).
Hidup bersama dan menyatu.

 Untuk mempermudah dan memperluas kesempatan ABK
mengikuti pendidikan, dalam rangka memenuhi prinsip
education for all, wajib belajar.

 Proses pembelajaran emosi-sosial bagi ABK.

 Proses pembelajaran (emosi-sosial-spiritual) bagi anak-anak
lainnya.

MENGAPA PERLU PENDIDIKAN INKLUSIF



Adalah sekolah yang menampung semua

murid di kelas yang sama. Sekolah ini

menyediakan program pendidikan yang layak,

menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan

dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan

dan dukungan yang dapat diberikan oleh para

guru agar anak-anak berhasil. (Stainback)
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PENGERTIAN SEKOLAH INKLUSIF



➢ Sistem layanan Pendidikan Khusus yang mensyaratkan

anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah

terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya

(Sapon-Shevin dalam O’Neil, 1994)

➢ Pendidikan inklusif adalah Layanan pendidikan yang

mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar

bersama anak sebayanya di kelas reguler yang terdekat

dengan tempat tinggalnya.
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PENGERTIAN PENDIDIKAN INKLUSIF



• Terbuka, adil dan tanpa diskriminasi
• Peka terhadap setiap perbedaan
• Relevan dan akomodatif terhadap cara belajar
• Berpusat pada kebutuhan dan keunikan setiap individu

siswa
• Inovasi dan fleksibel
• Kerjasama dan saling mengupayakan bantuan
• Kecakapan hidup yang mengefektifkan potensi individu

siswa dengan potensi lingkungan

ASPEK SEKOLAH INKLUSI



Tujuan pendidikan inklusif adalah :

1. Memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap

pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan dan tepat dalam

wilayah tempat tinggalnya.

2. Memastikan semua pihak untuk menciptakan
lingkungan belajar yang kondusif agar seluruh anak terlibat
dalam proses pembelajaran

TUJUAN SEKOLAH INKLUSIF



Segregasi Integrasi Inklusi

Kurikulum Kurikulum terpisah Mengikuti kurikulum
yang berlaku.

Kurikulum dirancang dan 
diajarkan berdasarkan 
kebutuhan anak.

Partisipasi Belum ada
partisipasi. Kalaupun
ada, hanya sebatas
pada kelompok
tertentu saja.

Partisipasi penuh
belum terjadi atau
bahkan tidak ada.

Partisipasi penuh sudah 
mulai terbentuk dan 
merupakan faktor kunci 
dalam keberhasilan 
pelaksanaan pendidikan 
inklusi

PERBEDAAN



Segregasi Integrasi Inklusi

Manfaat Pendidikan lebih
banyak ditujukan
untuk anak yang 
tidak memiliki
kebutuhan khusus. 
Anak dengan
kebutuhan khusus
masih sulit
mendapatkan
pendidikan.

Anak berkebutuhan
khusus sudah dapat
menikmati
pendidikan tapi
sekolah (guru dan
siswa/i) tidak
dituntut untuk
membuat persiapan
khusus dan tidak
harus beradaptasi
dengan anak
berkebutuhan
khusus. 

1. Sebagian besar anak berkebutuhan
khusus dapat belajar di sekolah umum
dengan akses dan lingkungan yang 
kondusif.

2. Guru dapat memperkaya wawasan
serta meningkatkan kreativitas dalam
pengelolaan kelas.

3. Siswa / siswi lain menerima perbedaan
yang ada dan memiliki kepekaan sosial
yang tinggi serta mampu menjalin
persahabatan dengan anak
berkebutuhan khusus.

4. Orang tua anak berkebutuhan khusus
merasa yakin bahwa anaknya akan
mendapatkan pendidikan yang lebih
baik.

PERBEDAAN



PRA-SYARAT PENYELENGGARAAN 

PENDIDIKAN INKLUSIF

 Ada kesadaran, sikap positif dan kemauan dari pihak sekolah dan
berbagai stake holders lainnya untuk menerima dan melayani ABK di
sekolah reguler.

 Ada peraturan perundangan yang memberi landasan hukum bagi
pelaksanan pendidikan inklusif.

 Guru-guru memiliki pemahaman tentang ABK dan memiliki
kemampuan dasar tentang cara memberikan layanan pendidikan
kepada mereka.



 Ada guru pembimbing khusus (GPK) minimal 1 orang untuk satu sekolah.

 Tersedia lingkungan fisik (sarana/prasarana) yang aksesible bagi ABK.

 Tersedia sistem layanan akademik (kurikulum dan pembelajaran) yang
dapat mengakomodir kebutuhan khusus ABK.

 Tersedia sarana pendukung untuk memperkuat pelaksanaan layanan
pendidikan kepada ABK (resource room dan resource center).

PRA-SYARAT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 
INKLUSIF



MODEL/SETTING PENDIDIKAN INKLUSIF

FULL INCLUSION

(INCLUSIVE CLASSROOM)

RESOURCE ROOM

SPECIAL CLASS

SEKOLAH REGULER

Seluruh atau Sebagian
besar waktu belajar ABK
dilakukan di kelas reguler

Separuh waktu belajar ABK
dilakukan di kelas reguler
dan di ruang sumber.

Seluruh atau sebagian
besar waktu belajar ABK
dilakukan di kelas khusus



Terima kasih...

Email: lelianalianty@gmail.com

No.Hp: 083898247126 / 081289685571


