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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap 

manusia, tidak terkecuali bagi anak luar biasa atau anak berkebutuhan khusus. 

Allah menegaskan dalam Al Qur’an surat ‘Abasa (80)  ayat: 1-11  

                              

                               

                          

 “Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling. Karena telah 
datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin 
membersihkan dirinya (dari dosa). Atau dia (ingin) mendapat pengajaran lalu 
pengajaran itu memberi manfaat kapadanya?. Adapun orang yang merasa 
dirinya seba cukup. Maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada (celaan) 
atasmu kalau dia tidak membersikan diri (beriman). Dan adapun orang yang 
datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedang 
ia takut pada (Allah), maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan 
(Demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. 

 

Berdasarkan ayat di atas Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk 

tidak memberi pengkhususan kepada seseorang dalam memberikan peringatan 

tetapi ia harus bersikap sama dalam berhadapan dengan orang yang mulia 

maupun dengan orang yang lemah, terhadap fakir maupun kaya, terhadap 

pembesar maupun rakyat jelata, terhadap kaum pria atau wanita, terhadap 

yang kecil maupun yang besar.  Dalam surat ‘Abasa tersebut mengisyaratkan 

bahwa siapapun layak mendapat pendidikan, tidak memandang status maupun 

fisik (Katsir, 2002: 36).  
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Education for all dan Higher Education for all  dan berbagai kebijakan 

UNESCO lainya yang didengungkan ke seluruh dunia, menunjukkan bahwa 

pendidikan itu tidak hanya merupakan kepedulian dan tanggung jawab suatu 

masyarakat bangsa tertentu, tapi kepedulian dan tanggung jawab seluruh 

masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Setiap orang berhak memperoleh 

pendidikan yang layak tanpa adanya perbedaan-perbedaan dan bahwa 

pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya dengan cara yang 

sesuai dan tepat berdasarkan persamaan dan keadilan (Alma, 2008: 3). 

Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

Nasional Pasal 32 disebutkan bahwa “pendidikan khusus (pendidikan luar 

biasa) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat 

kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, 

emosional, mental, sosial” (dalam Efendi, 2006: 1). Dalam ketetapan tersebut 

bagi anak penyandang kelainan sangat berarti karena memberi landasan yang 

kuat bahwa anak berkelaian perlu memperoleh kesempatan yang sama 

sebagaimana yang diberikan kepada anak normal lainya dalam hal pendidikan 

dan pengajaran. 

Selama ini anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan 
(difabel) disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan 
derajat dan jenis difabelnya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa 
(SLB). Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun 
tembok eksklusifisme bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tembok 
eksklusifisme tersebut selama ini tidak disadari telah menghambat proses 
saling mengenal antara anak-anak difabel dengan anak-anak non-difabel. 
Akibatnya dalam interaksi sosial di masyarakat kelompok difabel menjadi 
komunitas yang teralienasi dari dinamika sosial di masyarakat. Masyarakat 
menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelompok difabel. Sementara 
kelompok difabel sendiri merasa keberadaannya bukan menjadi bagian 
yang integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Seiring dengan 
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berkembangnya tuntutan kelompok difabel dalam menyuarakan hak-
haknya, maka kemudian muncul konsep pendidikan inklusi 
(http://www.Ifdlali.com/ P.InkLsi/115-pendidikan-inklusi-pendidikan-
terhadap-anak-berkebutuhan-khusus.htm). 
 

Menurut Suparno (2007: 21), bahwa konsep pendidikan inklusi 

menekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak 

berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi mempercayai bahwa semua anak 

berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik sesuai dengan usia atau 

perkembangannya, tanpa memandang derajat, kondisi ekonomi maupun 

kelainannya.  

Anak berkebutuhan khusus dan anak normal pada umumnya 

membutuhkan model layanan pendidikan yang sesuai dengan minat 

kebutuhan, dan kemampuan anak. Dengan model layanan pendidikan yang 

sesuai diharapkan anak berkebutuhan khusus dapat berkembangan dibidang 

komunikasi, interaksi sosial, pola bermain dan perilaku sehingga mencapai 

kemandirian hidup  di dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat 

sesuai batas kemampuan yang dimilikinya (Hadis, 2006: 102). 

Dengan dilaksanakannya program pendidikan inklusi, maka 

diharapkan anak-anak berkebutuhan khusus tumbuh secara optimal sesuai 

dengan kemampuan mereka. Dasar yang dilakukan SD Lazuardi Kamila GIS 

adalah meyakini bahwa anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus (special 

needs) akan terdidik dengan cara paling baik jika diakomodasi dalam sebuah 

pendidikan umum bersama anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus. 

Menempatkan anak-anak seperti ini dalam suatu pendidikan khusus, meski 

mungkin lebih praktis, hanya akan mempersempit dunianya, dan memperkecil 



4 

 

ruangnya untuk belajar lebih banyak dari dunia yang lebih luas. Sekaligus juga 

lebih memungkinkan mereka untuk menolak cara hidup mereka sesuai dengan 

cara hidup orang-orang yang tidak memiliki kebutuhan khusus pada 

umumnya. 

SD Lazuardi Kamila GIS Surakarta menyadari bahwa anak-anak 

dengan kebutuhan khusus memerlukan terapi tertentu untuk mengatasi atau 

mengurangi hambatan akibat kebutuhan-kebutuhan khusus mereka tersebut. 

Karena itu, SD Lazuardi Kamila GIS Surakarta menyediakan Pusat Terapi dan 

Edukasi Pelangi Lazuardi Kamila untuk menyelenggarakan terapi-terapi 

tambahan bagi siswa yang memerlukannya.    

Berdasarkan latar belakang diatas, tertarik mengkaji dan perlu untuk 

mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: 

“MODEL PELAYANAN PENDIDIKAN INKLUSI PADA ANAK 

BERKEBUTUHAN KHUSUS (Studi Kasus Di SD Lazuardi Kamila Global 

Islamic School Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012)”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk memperjelas dan menghindari kesalah pahaman dalam 

menafsirkan istilah dalam judul skripsi, maka perlu dijelaskan istilah-istilah 

yang berkaitan dan penting dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang 

perlu peneliti jelaskan adalah sebagai berikut : 

1. Model 

Pengertian model adalah  pola (contoh, acuan, ragam, dsb) dari 

sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan (Depdiknas, 2008: 923). 
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2. Pelayanan 

Pelayanan terdiri dari kata, layan mendapat imbuhan pe-an. Layan 

berarti membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan 

seseorang. Imbuhan pe-an berfungsi menyatakan hal. Pelayanan artinya  

perihal atau cara melayani (Depdiknas, 2008: 797). 

3. Pendidikan Inklusi 

Pendidikan adalah uasaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, aklak mulia, serta 

kertampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU 

Sisdiknas, Pasal: 1).  

Suparno (2007: 21), mendefinisikan inklusi adalah penerimaan 

anak-anak yang mengalami hambatan kedalam kurikulum, lingkungan, 

interaksi sosial, dan konsep diri (visi misi) sekolah.  

Pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan anak 

berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal) 

untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya (http://www.Ifdlali.com/ 

P.InkLsi/115-pendidikan-inklusi-pendidikan-terhadap-anak berkebutuhan-

khusus.htm) diakses pada tanggal 14 Desember 2011. 

4. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)  

Anak berkebutuhan khusus ialah anak dengan karakteristik khusus 

yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada 
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ketidak mampuan mental, emosi, atau fisik. Yang termasuk dalam ABK 

antara lain: tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, 

gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan 

(http//id.wikipedia.org/wiki/anak-berkebutuhan-khusus, diakses pada 

tanggal 4 Januari 2012)  

Dari penegasan istilah di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi 

yang berjudul “Model Pelayanan Pendidikan Inklusi Pada Anak 

Berkebutuhan Khusus” adalah contoh pelayanan yang dapat diterapkan 

pada pelaksanaan pendidikan inklusi untuk menangani anak berkebutuhan 

khusus (ABK). 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengelompokan anak berkebutuhan khusus di SD Lazuardi 

Kamila GIS Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012? 

2. Bagaimanakah model pelayanan yang diterapkan untuk anak berkebutuhan 

khusus di SD Lazuardi Kamila GIS Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mendiskripsikan pengelompokan anak berkebutuhan khusus di SD 

Lazuardi Kamila GIS Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012? 
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2. Mendiskripsikan model pelayanan yang diterapkan untuk anak 

berkebutuhan khusus di SD Lazuardi Kamila GIS Surakarta Tahun 

Pelajaran 2011/2012? 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian yang dilaksanakan 

ini adalah: 

1. Manfaat teoritis   

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah  khasanah pengetahuan 

tentang sistem pendidikan dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis   

a. Bagi Sekolah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada SD Lazuardi Kamila GIS Surakarta dalam 

melaksanakan program inklusi yang lebih optimal. 

b. Bagi Depdiknas dan  lembaga-lambaga terkait sebagai bahan dalam 

mengambil kebijakan akan dapat mendukung dan memfasilitasi 

penidikan yang hanya tidak berpihak untuk anak-anak normal tetapi 

juga anak-anak dengan kebutuhan khusus mereka demi suksesnya 

program pendidikan inklusi dan pemerataan pendidikan. 

c. Bagi praktisi pendidikan untuk mendorong partisipatif secara aktif 

agar mendukung model  program inklusi sekolah dan memiliki 

kepedulian tinggi terhadap usaha peningkatan mutu pendidikan pada 

umumnya dan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. 
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F. Kajian Pustaka 

Agar tidak terjadi kesamaan dalam rencana penelitian skripsi ini 

dengan skripsi terdahulu, maka diparkan skripsi terdahulu yang pokok 

bahasannya relevan dengan rencana penelitian skripsi ini, adalah:  

1. Istiningsih (UMS, 2010) dalam penelitiannya tentang “Manajemen 

Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negri Klego 1 Boyolali”, 

menyimpulkan bahwa menejemen pendidikan inklusi di Sekolah Dasar 

Negeri Klego 1 Boyolali cukup bagus. Tujuan yang ingin dicapai cukup 

ideal, hal itu tercermin dalam menejemen rekrutmen/identifikasi anak 

yang dilakukan oleh para guru dan para pembimbing khusus bagi anak 

yang membutuhkan pelayanan khusus telah memperoleh hasil yang cukup 

bagus, manajemen kurikulum yang memadukan kurikulum reguler yang 

disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi anak yang memerlukan 

pelayanan khusus, menejemen sumber dana yang mencakup APBN, 

subsidi propinsi, subsidi kabupaten, dan subsidi khusus pendidikan inklusi, 

menejemen pengadaan, dan pembinaan tenaga kependidikan yang terdiri 

dari guru kelas biasa/reguler, dan guru pembimbing khusus bagi anak yang 

memerlukan pelayanan pendidikan khusus yang tetap mengutamakan 

pembinaan profesi dan pembinaan karir, menejemen pengelolaan sarana 

dan prasarana yang mencakup sarana umum  dan sarana khusus bagi anak 

yang memerlukan pelayanan khusus, menejemen kegiatan belajar 

mengajar/perangkat KBM yang mencakup pembelajaran umum seperti 

halnya sekolah reguler yang dipadukan pembelajaran khusus bagi anak 
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yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus, serta menejemen 

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara optimal sehingga 

diperoleh sinergi kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan 

masyarakat. 

2. Achmad Sudibyo (UMS, 2010) dalam skripsinya yang berjudul 

“Pelaksanaan Bimbingan konseling Islam Di Program Inklusi SD Al-

Firdaus Surakarta Tahun Pelajaran 2008/2009”. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa pelaksanaan BK Islami di program inklusi SD Al-

Firdaus Surakarta sudah cukup bagus dengan telah dilaksanakannya 

bimbingan konseling Islami yaitu dengan menanamkan nilai-nilai ke-

Islaman pada ABK di program inklusi SD Al-Firdaus Surakarta. Diantara 

nilai-nilai ke-Islaman tersebut antara lain dengan mengarahkan siswa ABK 

pada akhlaqul karimah dan mengarahkan siswa ABK untuk membiasakan 

beristighfar ketika berbuat kesalahan dan supaya anak tidak mengulangi 

kesalannya yang telah diperbuat. Selain itu ABK juga mendapatkan 

pembelajaran iqra’ dan juga Al Qur’an. BK Islami program inklusi juga 

mendidik anak ABK untuk hidup disiplin, mandiri dan bertanggung jawab. 

3. Setyo Adi  (UMS, 2011) dalam penelitiannya tentang “Pengelolaan Kelas 

Berbasis Inklusi Di SMPN 4 Wonogiri”, menyimpulkan bahwa : (1) Model 

kelas inklusi yang diterapkan di SMP Negeri 4 Wonogiri adalah kelas 

reguler pull out. Persiapan guru dalam mengelola kelas berbasis inklusi 

dilakukan oleh beberapa guru dengan memperhatikan kondisi fisik kelas 

karena lingkungan fisik tempat belajar mempunyai pengaruh penting 
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terhadap hasil berbuatan belajar. Guru mempersiapkan kelas inklusi 

dengan melakukan tindakan  preventif yaitu dengan memperhatikan 

kondisi dan situasi belajar mengajar, mengelola suasana kelas, 

mengorganisir penjadwalan pembelajaran secara tepat. (2) Pengelolaan 

siswa dalam kelas berbasis inklusi di SMP Negeri 4 Wonogiri, dilakukan 

berdasarkan rapat kepala sekolah, guru, dan komite  sekolah  setelah 

adanya keputusan penerimaan siswa baru. Siswa dibagi ke semua kelas 

sehingga tiap kelas maksimal ada 3 anak yang berkebutuhan khusus, dan 

terbatas pada ABK  slow learner, tuna laras, tuna netra, dan disgrafia. 

Pengelolaan siswa di dalam kelas inklusi sepenuhnya menjadi tanggung 

jawab guru. Pengelolaan siswa dalam kelas pada prinsipnya untuk 

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa, sehingga 

pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien. (3) Sarana dan prasarana 

dalam kelas berbasis inklusi di SMP Negeri 4 Wonogiri, pad dasarnya 

tidak jauh berbeda dengan pengaturan sarana prasarana pada kelas reguler, 

namun pada kelas berbasisi inklusi tersedia peralatan khusus yang telah 

disediakan untuk anak berkebutuhan khusus, diantaranya adalah alat bantu 

dengar, alat tulis braille, dan buku-buku braille. Prosedur pengadaan 

sarana dan prsarana inklusi berdasarkan perencanaan yang disusun oleh 

guru bekerja sama dengan guru khusus dan ketua program atas persetujuan 

kepala sekolah. Besar kecilnya kebutuhan sarana dan prasarana khususnya 

untuk siswa berkebutuhan khusus tergantung jumlah siswa dan macam 
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kebutuhan siswa, dan penggunaanya sepenuhnya diatur oleh ketua 

program inklusi. 

4. Siti Syamsiyah (UMS, 2011) dalam penelitiannya tentang “Pola 

Pendampingan Program Inklusi Di Taman Pendidikan Prasekolah Al 

Firdaus Surakarta”, menyimpulkan bahwa: (1) Cara merancang program 

kelas pendampingan yang dikembangkan oleh TPP Al Firdaus Surakarta 

tercermin dalam rangkaian kegiatan perencanaan intervensi program kelas 

pendampingan yang meliputi tahapan-tahapan: (a) Pemantauan 

perkembangan peserta didik; (b) Identifikasi awal; (c) Pengumpulan 

data/assesment; (d) Analisis kebutuhan siswa; (e) Perencanaan program 

intervensi individual; (f) pelaksanaan program intervensi individual; (g) 

Monitoring dan evaluasi program intervensi; (2) Pelaksanaan program 

kelas pendampingan dilakukan dengan cara mengelompokkan anak 

berkebutuhan khusus  ke dalam tiga kategori yaitu; kesulitan belajar, 

hambatan belajar, dan lamban belajar. Program kelas pendampingan 

dikelola oleh SDM yang terdiri  dari; psikolog, okupasi terapis, guru 

pembimbing khusus dan konselor; (3) Teknik evaluasi yang 

dikembangkan program kelas pendampingan dilakukan dengan prinsip: (a) 

Keterpaduan dan koherensi evaluasi; (b) Penggunaan hasil evaluasi untuk 

memotivasi siswa dengan sistem penghargaan dan hukuman; (c) Hasil 

evaluasi sebagai laporan hasil (tingkat penguasaan) belajar siswa didik; (d) 

Evaluasi sebagai laporan pertanggungjawaban tingkat keberhasilan 

program terapi/ pembelajaran dan tindak lanjut dari program tersebut; dan 
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(e) Anak yang mendapatkan program intrevensi akan mendapatkan dua 

Raport, satu  Raport dari TPP dab satu Raport dari Puspa Al Firdaus; dan 

(4) Karakteristik faktor pendukung dan penghambat program kelas 

pendampinggan TPP Al Firdaus Surakarta diklasifikasikan ke dalam 7 

aspek yaitu, organisasi dan manajemen, administrasi, program intervensi, 

SDM, sarana prasarana, biaya, serta jejaring dan kerjasama. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah terpapar di atas, sudah 

ada peneliti yang mengangkat permasalahan mengenai pendidikan inklusi. 

Akan tetapi, penelitian ini lebih fokus terhadap model pelayanannya dan 

tempat penelitian yang digunakan juga berbeda. Dengan demikian, penelitian 

ini telah memenuhi kriteria kebaruan. 

G. Metode Penelitian 

Dalam memecahkan suatu masalah harus menggunakan cara/metode 

tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dibahas. Di samping 

itu, metode-metode tersebut dipilih agar penelitian dapat menghasilkan data-

data akurat dan dapat dipercaya kebenarannya. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan metode adalah:  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Penelitian yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif yang berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati (Moleong, 2006: 4). 
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Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif 

yang menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus adalah bentuk 

penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk 

manusia didalamnya (Nasution, 2001: 27). 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber data dan informasi yang disebut 

informan. Informan adalah pemberi informasi (Patilima, 2005: 80). Maka 

data atau informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan 

yang dihadapi, artinya data itu bertalian, berkaitan mengena dan tepat. 

Informasi atau data dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu: 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya; 

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2002: 55). Data 

primer ini berupa hasil wawancara dengan  kepala sekolah dan 

koordinator PTKE Pelangi. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti, berasal dari tangan kedua, ketiga dan 

seterusnya (Marzuki, 2002: 56). Data sekunder dalam penelitian ini berupa 

buku tentang inklusi, buku-buku tentang anak berkebutuhan khusus.  

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah: 
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a. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi dua orang, 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang 

lainya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan 

tertentu (Mulyana, 2008 : 180). Peneliti menggunakan metode ini untuk 

memperoleh data secara umum di program inklusi SD Lazuardi Kamila 

GIS Surakarta, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan  model 

pelayanan pendidikan ABK di program  inklusi SD Lazuardi Kamila 

GIS Surakarta. Metode ini disampaikan kepada kepala sekolah dan 

koordinator PTKE Pelangi. 

b. Observasi 

Yaitu suatu proses melihat, mengamati, mencermati, serta 

merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu 

(Herdiansyah, 2010: 131). Metode ini digunankan untuk mengamati 

letak geografis SD Lazuardi Kamila GIS Surakarta, kegiatan-kegiatan 

di Pusat Tumbuh Kembang dan Edukasi (PTKE) Pelangi Lazuardi 

Kamila. 

c. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 

kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang 

dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek 

(Herdiansyah, 2010: 143). Metode ini digunakan untuk mendapatkan 

data tentang struktur organisasi, tenaga pendidikan, sarana prasarana, 
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jumlah ABK dari data Pusat Tumbuh Kembang dan Edukasi (PTKE) 

Pelangi Lazuardi Kamila dan data lain yang diperlukan dalam 

penelitian.  

4. Metode Analisis Data 

Analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja berdasarkan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari data dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, 

dan merumuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain (Moleong, 

2006: 248). 

Dalam menganalisis data, digunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif yaitu analisis yang berdasar dan penjelasannya tanpa angka-

angka. Cara pentahapan secara berurutan yang terdiri dari tiga alur 

kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Pertama, reduksi data yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstakan, dan transformasi data yang muncul 

dari catatan lapangan. Kedua, penyajian data yang dimaksud adalah 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya  

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan berupa teks naratif. 

Ketiga, penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap 

kedua dengan mengambil kesimpulan pada tiap-tiap rumusan (Patilima, 

2005: 98-99). 
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H. Sistematika Penelitian Skripsi 

Sistematika penelitian skripsi ini ada lima bab dan dirinci dalam 

beberapa sub bab, dengan sistematika penyusunan sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, 

penegasan istilah judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian. 

Bab II: Anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusi,  berisi 

tentang: a. Anak berkebutuhan khusus (ABK), mencakup; pengertian, anak 

berkebutuhan khusus dalam perspektif islam, klasifikasi anak berkebutuhan 

khusus. b. Pendidikan inklusi mencakup: pengertian pendidikan inklusi, 

landasan pendidikan inklusi, pendidikan inklusi dalam perspektif islam, 

Prinsip Dasar Layanan Pendidikan, model pelayanan pendidikan inklusi.  

Bab III: Deskripsi data model pelayanan pendidikan inklusi pada anak 

berkebutuhan khusus di SD Lazuardi Kamila GIS Surakarta, meliputi: a. 

Gambaran umum SD Lazuardi Kamila GIS Surakarta, meliputi : sejarah 

berdiri, letak geografis, visi, misi dan tujuan, struktur organisasi, tenaga 

kependidikan, keadaan siswa, sarana prasarana, kurikulum pembelajaran. b. 

Model pelayanan pendidikan inklusi pada anak berkebutuhan khusus di SD 

Lazuardi Kamila GIS Surakarta, meliputi: anak berkebutuhan khusus, model 

pelayanan. 

Bab IV: Analisis terhadap model pelayanan pendidikan inklusi pada 

anak berkebutuhan khusus Di SD Lazuardi Kamila GIS Surakarta, meliputi: a. 

Pengelompolan anak berkebutuhan Khusus di SD Lazuardi Kamila GIS 
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Surakarta, b.  Model pelayanan pendidikan inklusi pada anak berkebutuhan 

khusus di SD Lazuardi Kamila GIS Surakarta. 

Bab V: Penutup, yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, kata 

penutup, daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 


