
OLEH : YAYASAN WAHANA INKLUSIF 

INDONESIA 



Dari video tersebut…. 

1. Coba identifikasi dari video tersebut apa 

saja yang menunjukkan keragaman siswa ?  

2. Selanjutnya, apa dampak dari keberagaman 

tersebut terhadap pembelajaran di kelas/ 

sekolah ?  

3. Cara menangani dampak keberagaman 

tersebut?  

 



 Dalam Permendiknas No. 70 Thn 2009 Pasal 3 Ayat 1, yang disebutkan 
anak berkebutuhan khusus antara lain : 

 

1. Tunanetra,  

2. Tunarungu , 

3. Tunawicara,  

4. Tunagrahita, 

5. Tunadaksa, 

6. Tunalaras,  

7. Berkesulitan belajar,  

8. Lamban belajar, 

9. Autis, 

10. Memiliki gangguan motorik, 

11. Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan 
zat adiktif lainnya, 

12. Memiliki kelainan lainnya (CIBI) 

13. Tuna ganda 
 

 



OLEH : YAYASAN WAHANA INKLUSIF 

INDONESIA 



Pengertian : menemu-kenali 
Proses menemukan dan mengenali siswa yang berbeda  dalam 
hal: 

 Sensori (gangguan penglihatan, gangguan pendengaran)  

 

 Motorik (gangguan gerak)  

 

 Kesulitan belajar dan gangguan intelegensi (membaca, 
menulis,  matematika, memahami  konsep)  

 

 Perilaku, sosial, emosi  (autism, gangguan pemusatan 
perhatian/hiperaktif)  

 

 Perbedaan kondisi lainnya (gender, etnik minoritas, 
kemiskinan, penyakit tertentu, konflik, bencana, dll 

 



Pengertian : penggalian informasi lebih dalam 

Proses mengumpulkan informasi mengenai seorang 
siswa yang hasilnya digunakan untuk membuat suatu 
penilaian & pengambilan keputusan (Hallahan & 
Kauffman, 1994; Lerner, 2000) 

 

Tujuan melakukan asesmen: 

 Membuat dugaan kekhususan yang dimiliki siswa  

 Menemukan kebutuhan anak dalam belajar  

 Menempatkan siswa dengan penanganan yang 
dibutuhkan siswa  

 Membuat rencana program pembelajaran yang 
inklusif dan ramah siswa 

 Merujuk siswa ke tenaga profesional 

 

 



Informasi yang dikumpulkan dari kegiatan asesmen 
meliputi faktor internal dan eksternal anak. 
 
Faktor internal berhubungan dengan 
perkembangan/ketrampilan dasar anak, terdiri dari : 
• Perkembangan kognitif (bahasa, membaca, 

menulis, menghitung, konsep arah, bentuk, 
ukuran). 

• Perkembangan motorik halus dan kasar 
• Perkembangan komunikasi 
• Perkembangan sosial emosi 
• Perkembangan kemampuan bantu diri  

 
Faktor eksternal siswa : informasi tentang riwayat 

kesehatan, kondisi  keluarga 

 

 



Asesmen dilakukan oleh : 

• Guru di sekolah umum   

• Orangtua siswa  

• Guru Pembimbing Khusus  

• Guru Pendidikan Khusus (Guru SLB) 

• Tenaga profesional (dokter,psikolog,terapis) 

Caranya?  

Wawancara 

Observasi 

Tes  

dll 

 

 



 

Pengertian  : 

gambaran tentang kemampuan  siswa  
 

Profil siswa disusun dari hasil asesmen yang 

bertujuan :  

• Membantu guru untuk lebih mengenal siswa 

• Membantu guru meniadakan hambatan siswa dalam belajar 

• Membantu guru memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar 

• Membantu guru melaksanakan  program pembelajaran dengan  
strategi Kegiatan pembelajaran yang fleksibel dan akomodatif 

• Membantu guru mengevaluasi pelaksanaan  program 
pembelajaran 

• Membantu guru membuat program pembelajaran individual 
untuk siswa yang membutuhkan  

 

 



Ardo, 
KELAS 5 SD , 
10 tahun 

Kemandirian 

 Pergi dan pulang sekolah 

dengan sopir 

 Tidak mampu menyiapkan 

keperluannya sendiri 

 Hampir setiap hari tugas  

selalu ditanyakan 

 Tidak mampu belajar sendiri 

 Alat – alat sekolah sering 

hilang 

 

Keluarga 

 

 Anak ketiga dari 4 bersaudara 

 Anak dimotivasi untuk belajar 

(tanpa bimbingan) 

 Secara ekonomi lebih mampu 

 Ayah seorang  pengusaha 

 Tinggal hanya dengan ayah 

(orang tua tunggal) 

 

 

 

 

Sosial / Emosi 

 Tidak punya teman bermain di rumah (tinggal 

dikantor)   

 Disekolah  hanya punya satu teman 

 Tidak dapat berkomunikasi dengan baik 

 Pasif dalam kelompok 

 Emosi tertahan, mudah menyerah  

 Sering bengong sendiri, sering tidur di kelas. 

 

Kesehatan 

 

 Kelahiran normal, sering sakit 

 Kebersihan diri kurang,tidak berkaca mata 

 Mulut bau, selalu memakai jaket 

Akademik 

 Kemampuan  dibawah rata- 
rata dengan IQ : 86 

 Tidak mampu 
menyelesaikan tugas hampir  
setiap mata pelajaran 

 Tugas rumah selalu tidak 
dikerjakan,   

 Jika test, hasilnya  selalu 
kurang  semua mata 
pelajaran nilainya kurang 

 Diagnosa Ahli : Lambat Ajar 
dan  autisme 



identifikasi asessment 

profil 

Pengambilan keputusan untuk 

penempatan 

RPP modif 

PPI ( minimal 3 bulan) 

berhasil 

Tidak berhasil 

RPP berikutnya 

Remedial 

PPI ( ABK untuk 

mengejar 

ketinggalan di 

kelas) 

SILABUS modif 

akses 

sarpras 

Alat bantu 

Manajemen 

kelas  

PEMBELAJARAN 

DLL…. 
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