
11 
 

BAB II 

TINJAUAN PERENCANAAN 

2.1. Pengertian Judul  

 Perancangan yang berasal dari kata dasar rancang dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mengatur segala sesuatu sebelum bertindak, 

merencanakan. Sedangkan perancangan adalah prosesnya, tindakan 

merencanakan dan mengatur sesuatu merupakan perancangan. 

Sekolah dalam KBBI memiliki arti bangunan atau Lembaga untuk 

belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran yang 

sesuai dengan tingkat atau jurusannya. Sekolah juga didefinisikan sebagai 

sebuah usaha untuk menuntut kepandaian, pelajaran, dan ilmu pengetahuan. 

Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan 

Nasional pada Pasal 18 disebutkan bahwa pengertian sekolah adalah lembaga 

pendidikan yang menyelenggarakan jenjang pendidikan formal yang terdiri 

atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan sekolah dengan 

tingkatan menengah (yang setara dengan SMA) yang biasanya memiliki 

peserta didik dengan rentang usia 16 hingga 18 tahun. SMK memiliki fokus 

untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian pada bidang tertentu. 

Dalam KBBI, kejuruan berasal dari kata juru yang berarti orang yang pandai 

dalam suatu pekerjaan yang memerlukan latihan, kecakapan, dan kecermatan. 

Dalam konteks ini berarti SMK adalah sekolah yang memiliki tujuan untuk 

mendidik peserta didiknya agar mampu menguasai keterampilan tertentu yang 

siap digunakan ketika selesai menempuh pendidikan ini. 

SMK Inklusif yang dirancang adalah SMK Inklusif Bidang Pariwisata 

yang terdiri dari tujuh kompetensi keahlian seperti yang dijelaskan pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 3; Pembagian Kompetensi Keahlian SMK Inklusif 

No Program Keahlian Kompetensi Keahlian 

1 
Perhotelan dan Jasa 

Pariwisata 

Usaha Perjalanan Wisata 

Perhotelan 

2 Kuliner Jasa Boga 
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3 Tata Kecantikan 
Kecantikan Kulit 

Kecantikan Rambut 

4 Tata Busana 
Tata Busana 

Desain Fesyen 

Inklusif dalam KBBI berarti bersifat inklusi. Inklusi adalah kegiatan 

mengajar siswa dengan kebutuhan khusus pada kelas reguler. Pendidikan 

inklusi mempunyai pengertian yang beragam. Sekolah inklusi adalah sekolah 

yang menampung semua siswa di kelas yang sama dan menyediakan program 

pendidikan yang layak tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap 

siswa baik yang reguler maupun berkebutuhan khusus. Dalam proses 

pengajarannya terdapat sedikit perbedaan dibanding pendidikan reguler 

dimana jumlah guru pada pendidikan inklusif berjumlah lebih banyak yang 

disesuaikan dengan kebutuhan didalam kelas. Idealnya ada dua atau tiga guru 

dalam satu kelas yang berjumlah tidak lebih dari 25 anak. Dalam hal ini, 

pendidikan inklusif berarti pendidikan yang tidak memisahkan kegiatan 

mengajar antara peserta didik yang berkebutuhan khusus dan reguler.  

Di Queensland, Australian Timur, pendidikan inklusi telah terlaksana 

dengan baik. Tahun 2000, Pendidikan di Queensland telah mengeluarkan 

kebijakan yang disebut “SM-17: students at educational risk, Education 

Queensland, Brisbane”. Kebijakan ini mengeliminasi kelompok-kelompok 

khusus dalam sistem pendidikan. Kebijakan ini menuntut pengajar untuk 

memperhatikan kebutuhan seluruh siswa dalam sebuah sistem pendidikan 

yang utuh. Sehingga fokus pengajar adalah pemahaman bahwa anak adalah 

makhluk yang kompleks sehingga perlu pengembangan dalam hal keahlian 

profesi angka panjang. Dampak yang terjadi pada proses ini adalah kebijakan 

sekolah menjadi terfokus pada masing-masing sekolah, tidak terfokus pada 

dinas setempat. 

Dari penjelasan pada paragraf sebelumnya dapat dipahami bahwa 

Perancangan SMK Inklusif Bidang Pariwisata adalah suatu proses merancang 

bangunan sekolah dengan tujuan untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan 

inklusif. Perancangan ini menitik beratkan pada kemudahan akses pada 

pendidikan dan keahlian bagi ABK dan pemenuhan kebutuhan terhadap pola 

pendidikan inklusif yang didalamnya melibatkan penggabungan antara peserta 

didik inklusi dan reguler.  
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Tidak semua ABK akan difasilitasi dalam sekolah ini, hal ini karena 

terbentur dengan kemampuan ABK yang bersangkutan. Sekolah ini 

direncanakan untuk siswa reguler dan siswa ABK dengan jenis ketunaan autis 

ringan, slow learner, tuna grahita ringan, dan tuna rungu wicara. Keempat jenis 

ketunaan diatas merupakan hasil diskusi dengan nasrasumber yang merupakan 

psikolog anak. Dalam kesehariannya narasumber bekerja sebagai Guru 

Pendamping Khusus (GPK) bagi ABK di SMPN 13 Surabaya. Menurut hasil 

asesmen, jenis ketunaan tersebutlah yang dianggap paling mampu untuk 

memenuhi tuntutan kompetensi keahlian pada SMK Inklusif yang akan 

dirancang. 

2.2. Studi Literatur 

2.2.1. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk satuan 

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang 

pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang 

sederajat. Sekolah dijenjang pendidikan dan jenis kejuruan dapat bernama 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), 

atau bentuk lain yang sederajat, hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

SMK memiliki banyak program keahlian. Program keahlian yang 

dilaksanakan di SMK menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang ada.  

Program  keahlian  pada  jenjang  SMK  juga  menyesuaikan  pada permintaan 

masyarakat dan pasar. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang 

mempersiapkan peserta didik terutama agar siap bekerja dalam bidang tertentu. 

Peserta  didik  dapat  memilih  bidang  keahlian  yang  diminati  di SMK.  

Kurikulum SMK dibuat agar peserta didik siap untuk langsung bekerja 

di dunia kerja. Muatan kurikulum yang ada di SMK disusun sedemikian rupa 

sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang ada. Hal ini dilakukan  agar peserta  

didik  tidak  mengalami  kesulitan  yang  berarti ketika masuk di dunia kerja. 

Dengan masa studi sekitar tiga tahun, lulusan SMK diharapkan mampu untuk 

bekerja sesuai dengan keahlian  yang telah ditekuni.  

Tujuan pendidikan menengah kejuruan menurut Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003, terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan 

umum pendidikan menengah kejuruan adalah :   
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1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang 

Maha Esa 

2) Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga Negara yang 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan 

bertanggung jawab 

3) Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan 

kebangsaan, memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa 

Indonesia  

4) Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian  terhadap 

lingkungan hidup dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan 

lingkungan hidup, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif 

dan efisien.  

Tujuan khusus pendidikan menengah kejuruan adalah sebagai berikut:   

1) Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu  

bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga 

kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian 

yang dipilihnya 

2) Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam 

berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap 

profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya;  

3) Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

agar mampu mengembangkan diri dikemudian hari baik secara mandiri 

maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan  

4) Membekali peserta didik dengan kompetensi yang sesuai dengan program 

keahlian yang dipilih. 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah 

Kejuruan (MAK) dijelaskan bahwa SMK memiliki 9 Bidang Keahlian sebagai 

berikut: 

1) Teknologi dan Rekayasa 

2) Energi dan Pertambangan 

3) Teknologi Informasi dan Komunikasi 

4) Kesehatan dan Pekerjaan Sosial 

5) Agribisnis dan Agroteknologi 
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6) Kemaritiman 

7) Bisnis dan Manajemen 

8) Pariwisata 

9) Seni dan Industri Kreatif 

Sembilan bidang keahlian tersebut dibagi lagi menjadi beberapa program 

keahlian dan berbagai kompetensi keahlian yang sudah diatur dalam Peraturan 

Perundangan diatas. Hal tersebut bertujuan untuk mengasah kemampuan 

peserta didik agar mampu memenuhi tuntutan dunia kerja masa kini. SMK 

yang banyak dijadikan percontohan nasional salah satunya adalah SMK Raden 

Umar Said Kudus. Berikut adalah studi literatur tentang SMK Raden Umar 

Said Kudus. 

• SMK Raden Umar Said, Kudus, Jawa Tengah 

Terletak di Kudus, Jawa Tengah, SMK ini berfokus pada bidang 

keahlian grafika, seni rupa, dan teknik informatika. SMK Raden Umar Said 

Kudus memiliki lima kompetensi keahlian yaitu: 

1. Kompetensi keahlian Persiapan Grafika/Desain Grafika (dibuka TA 

2005/2006) 

2. Kompetensi keahlian Produksi Grafika (dibuka TA 2005/2006) 

3. Kompetensi keahlian Desain Komunikasi Visual (dibuka TA 2013/2014) 

4. Kompetensi keahlian Animasi (dibuka TA 2015/2016) 

5. Kompetensi keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (dibuka TA 2015/2016) 

Kelima kompetensi keahlian tersebut mendapat dukungan penuh dari 

masyarakat sekitar yang ditandai dengan melonjaknya animo masyarakat 

terhadap sekolah ini dalam beberapa tahun terakhir terutama sejak dibukanya 

kompetensi keahlian animasi dan rekayasa perangkat lunak. Tahun ajaran 

2018/2019 tercatat terdapat 850 peserta didik 

Tabel 4 ; Data Pengguna SMK Raden Umar Said 

No Uraian Guru Tendik PD 

1 Laki – Laki 21 4 519 

2 Perempuan 15 7 331 

TOTAL 36 11 850 

Keterangan Tabel 2 :  Tendik  =  Tenaga Pendidik 

   :  PD        =  Peserta Didik 
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Tabel 5 ; Data Rombongan Belajar SMK Raden Umar Said 

No Uraian Detail Jumlah Total 

1 Kelas 10 
L 205 

325 
P 120 

2 Kelas 11 
L 159 

271 
P 112 

3 Kelas 12 
L 155 

254 
P 99 

Tercatat tiap tahunnya terdapat peningkatan jumlah peserta didik. SMK 

ini adalah salah satu SMK percontohan di Indonesia. Selain itu, SMK Raden 

Umar Said juga sudah menerapkan sistem pendidikan vokasi yang ditunjang 

dengan sarana dan prasarana yang berkelas dunia. Sistem pendidikan vokasi 

merupakan sistem pendidikan yang mengutamakan praktek dan keahlian 

dibanding teori. Proporsi ideal antara praktek dan teori pada pendidikan 

vokasi adalah 70 berbanding 30. Artinya, keseharian peserta didik akan 

dihabiskan untuk mempelajari keahlian tertentu didalam laboratorium atau 

ruang studio dibanding mencerna teori didalam kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekolah ini terletak di jalan Raya Sukun, Desa Besito, Kecamatan 

Gebog, Kabupaten Kudus, dengan view keluar mengarah ke Gunung Wilis 

yang ada disebela utara. Sekolah ini menempati area seluas kurang lebih satu 

hektar dengan bentuk lahan yang cukup unik. Pada lahan ini terdapat 30 

ruang kelas dan satu studio bertaraf internasional. Sekolah ini banyak 

Gambar 1; Lokasi SMK Raden Umar Said 

Sumber; Citra Satelit Google 
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mendapat dukungan dari perusahaan rokok Djarum yang memang 

berdekatan dengan sekolah tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang Kelas 

 

 

Gambar 2 menunjukkan pembagian massa bangunan SMK Raden 

Umar Said. Massa bangunan berwarna biru terletak di area keluar masuk 

sekolah. Bangunan ini merupakan bangunan yang berfungsi sebagai ruang 

guru dan pendukung pengajaran lainnya. Massa bangunan studio animasi 

merupakan massa utama yang fungsinya sebagai tempat untuk 

mengembangkan keahlian peserta didik di SMK Raden Umar Said. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2; Pembagian Massa Bangunan 

Sumber; Citra Satelit Google 

 

Ruang Kelas 

Studio Animasi 

Fasilitas Pendukung 

Zona Parkir 

Jalur Keluar dan Masuk 

Studio Fotografi 

Auditorium 

Studio Animasi 

Studio Animasi 

Ruang Workshop 

Gambar 3; Fasilitas SMK Raden Umar Said, Kudus 

Sumber; Laman Situs SMK Raden Umar Said 
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2.2.2. Pendidikan Inklusif 

Pendidikan inklusif merupakan sebuah konsep yang muncul untuk 

memberi solusi terhadap persoalan pendidikan yang belum sepenuhnya dapat 

diakses oleh setiap orang karena berbagai keterbatasan yang mereka miliki, 

baik fisik, kognitif, sosial ekonomi atau individu berkebutuhan khusus (IBK). 

Individu dengan keterbatasan ini seringkali mendapat perlakuan diskriminatif 

dalam layanan pendidikan. Pendidikan inklusif memiliki prinsip dasar bahwa 

selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa 

memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. 

Pendidikan inklusif merupakan sebuah strategi untuk mewujudkan 

pendidikan universal guna menciptakan sekolah yang responsif terhadap 

beragam kebutuhan aktual anak dan masyarakat (Stubbs, 2002) dan 

mensyaratkan IBK belajar di sekolah-sekolah terdekat dikelas biasa bersama 

anak-anak seusianya (Sapon-Shevin dalam Oneil, 1994). Arti dari pendidikan 

inklusi sendiri adalah pendidikan yang menyertakan semua anak secara 

bersama-sama dalam suatu iklim dan proses pembelajaran dengan layanan 

pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik 

tanpa membeda-bedakan anak yang berasal dari latar suku, kondisi sosial, 

kemampuan ekonomi, politik, keluarga, bahasa, geografis (keterpencilan) 

tempat tinggal, jenis kelamin, agama, dan perbedaan kondisi fisik atau mental. 

2.2.3. ABK yang Diberi Fasilitas pada Objek Rancangan 

1) Autism (Autism Spectrum Disorder) 

Autis adalah gangguan perkembangan yang memengaruhi 

komunikasi verbal, nonverbal dan interaksi sosial. Pada umumnya 

gangguan ini terjadi sebelum umur 3 tahun yang mempengaruhi 

performance anak. Tingkat keparahan autis berbeda-beda antara satu 

individu dengan yang lain. Penyebab gangguan autis banyak disimpulkan 

karena abnormalitas di otak. Abnormalitas ini dapat terjadi karena banyak 

hal, salah satunya adalah kurang perhatian dari orang tua sehingga 

menyebabkan anak tidak terbiasa untuk berinteraksi dengan orang lain dan 

menyebabkan anak berperilaku cuek dan menjaga jarak dengan orang 

disekitarnya. Faktor lain yang dianggap penyebab autisme adalah 

gangguan neurologi di otak yang menyebabkan anak dengan autisme 

kesulitan untuk merespon stimulus. 
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Terdapat tiga ciri karakteristik khusus menurut parameter Triad of 

Impairment (tiga area kesulitan belajar dan berkomunikasi) yang tampak 

dalam perkembangan anak sebagai berikut: 

a) Kesulitas Bahasa dan komunikasi 

b) Kesulitan dalam interaksi sosial dan pemahaman terhadap sekitarnya 

c) Kurangnya fleksinbilitas dalam berfikir dan bertingkah laku 

Karakteristik umum lain yang dapat ditemukan dari gangguan autis 

adalah kurang mampu bersosialisasi dengan orang lain, kurang dalam 

keterampilan sosial dan interaksi sosial, menyendiri dan membentuk 

kelekatan emosional yang lemah atau bahkan sama sekali tidak mampu 

melakukan kelekatan dengan orang lain dan munculnya perilaku repetitif 

dan perilaku aneh yang jarang ditemui diantara anak seusianya. 

2) Slow Learner 

Slow Learner atau dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai lamban 

belajar adalah anak yang memiliki IQ dibawah rata-rata. Umumnya IQ 

mereka ada diantara angka 50-70. Karakteristik yang nampak pada anak 

Slow Learner adalah sulit menangkap pelajaran, kurang mampu mengikuti 

pelajaran dikelas bahkan rata-rata atau sebagian besar nilai rendah pernah 

atau sering tidak naik kelas. Ormrod (2009) menggunakan istilah untuk 

anak pada kategori ini dengan sebutan siswa yang mengalami 

keterambatan umum dalam fungsi kognitif dan sosial karena siswa 

menunjukkan pola perkembangan yang yang lambat secara konsisten, 

mereka terlihat mengalami kesulitan dalam sebagian besar atau bahkan 

semua mata pelajaran 

3) Tuna Grahita 

Tuna Grahita memiliki banyak istilah yang digunakan misalnya 

lemah otak, lemah ingatan, lemas psikis, dan lain-lain. Edgare Dole (Smith 

et all, 2002: 47) mengemukakan tentang ciri-ciri anak tunagrahita sebagai 

berikut 

a) Tidak mampu bersosialisasi, dimana seseorang tidak mampu 

bersosialisasi dan mengelola diri sendiri sampai pada usia dewasa. 

b) Keterbelakangan mental. 

c) Keterlambatan kecerdasan. 

d) Keterlambatan usia mental. 

e) Cacat mental baik karena genetik maupun penyakit tertentu. 
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Menurut Mumpuniarti (2007: 5) istilah tunagrahita disebut hambatan 

mental (mentally handicap) untuk melihat kecenderugan kebutuhan khusus 

pada meraka, hambatan mental termasuk penyandang lamban belajar 

maupun tunagrahita, yang dahulu dalam Bahasa Indonesia disebut istilah 

bodoh, tolol, dungu, tuna mental atau keterbelakangan mental, sejak 

dikelurkan PP Pendidikan Luar Biasa No. 72 tahun 1991 kemudian 

digunakan istilah Tunagrahita. 

Klasifikasi anak tunagrahita menurut American Association on 

Mental Deficiency (AAMD) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa adalah sebagai 

berikut: 

a) Tunagrahita Ringan (Mampu Didik, IQ 50-70)  

Tunagrahita ringan mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam 

bidang pelajaran akademik, penyesuaian sosial dan kemampuan 

bekerja, mampu menyesuaikan lingkungan yang lebih luas, dapat 

mandiri dalam masyaraakat, mampu melakukan pekerjaan semi 

terampil dan pekerjaan sederhana. Beberapa karakteristik tunagrahita 

ringan adalah sebagai berikut: 

• Lancar dalam berbicara namun kurang dalam perbendaharaan kata 

• Sulit berpikir abstrak dan konseptual. 

• Pada usia 16 tahun anak mencapai kecerdasan setara dengan anak 

reguler berusia 12 tahun. 

• Masih dapat mengikuti kegiatan dengan baik di sekolah umum. 

• Mampu melakukan peerjaan semi keterampilan dan dapat dijadikan 

bekal bagi hidupnya 

b) Tunagrahita Sedang (Mampu Latih, IQ 30-50) 

Tunagrahita sedang dapat belajar keterampilan sekolah untuk tujuan 

fungsional, mampu melakukan keterampilan mengurus dirinya sendiri 

(self-help), mampu melakukan adaptasi sosial dilingkungan terdekat, 

mampu mengerjakan pekerjaan rutin namun perlu diawasi oleh orang 

terdekat. Beberapa karakteristik berdasarkan ketunaannya adalah 

sebagai berikut: 

• Hampir tidak mampu untuk mengikuti pelajaran akademik namun 

dapat dilatih untuk melaksanakan pekerjaan rutin sehari-hari. 
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• Kemampuan maksimal sama dengan anak reguler usia 7 hingga 10 

tahun. 

• Bergantung pada orang lain tapi masim mampu membedakan 

resiko bahaya dan tidak bahaya. 

• Masih memiliki potensi untuk memelihara diri dan menyesuaikan 

diri dengan lingkungan. 

Karakteristik berdasarkan aspek individu adalah sebagai berikut: 

• Karakteristik fisik, ketunaannya terlihat jelas seperti down 

syndrome dan brain damage, memiliki koordinasi motorik yang 

lemah, dan penampilan fisik tampak seperti anak yang terbelakang. 

• Karakteristik psikis, kecerdasan maksimal setara anak reguler 

berumur 7 hingga 10 tahun. 

• Karakteristik sosial, pada umumnya sikap sosial kurang baik, tidak 

menunjukkan perasaan empati, belas kasihan dan rasa keadilan 

c) Tunagrahita Berat dan Sangat Berat (Mampu Rawat, IQ dibawah 30) 

Tingkat kecerdasan IQ mereka kurang dari 30 hampir tidak memiliki 

kemampuan untuk dilatih mengurus diri sendiri. Ada yang masih 

mampu dilatih mengurus diri sendiri namun hanya mampu 

berkomunikasi secara sederhanaa dan dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan yang sangat terbatas.  

4) Tuna Rungu Wicara 

Tuna rungu wicara pada dasarnya adalah dua jenis ketunaan yang saling 

berhubungan. Tuna rungu umumnya dikenal sebagai angguan pendengaran 

didefinisikan dari sudut pandang kebutuhan pembelajaran yang dilihat juga 

dari tingkat berat kehilangan pendangaran dan usia seseorang ketika 

kehilangan pendengaran, hal ini penting diketahui untuk mengoptimalkan sisa 

pendengaran yang ada. Menurut PL-94-142 (dalam Smith, 2012) sulit 

mendengar merupakan gangguan pendengaran yang bersifat permanen 

maupun sementara yang mempengaruhi prestasi belajar anak. Istilah Tuli 

mengacu pada gangguan pendengaran yang sangat berat sehingga anak tidak 

dapat melakukan proses informasi bahasa melalui pendengaran dengan 

ataupun tanpa alat bantu pengeras suara yang jelas menganggau akademiknya. 

Sedangkan tuna wicara adalah ketidakmampuan mengungkapkan pikiran 

seseorang melalui pengucapan suara (secara lisan) atau dengan kata lain tidak 
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mampu mengungkapkan dan/atau memahami ucapan. Kelainan bicara dan 

bahasa (speech and language disorder) pada umumnya terjadi pada anak 

dengan jenis gangguan diantaranya: 

a) Kelainan artikulasi atau kesulitan dalam menghasilkan suara yang 

menyusun kata. 

b) Hambatan kelancaran berucap (fluency disorder) berupa pengualangan 

kata atau suku kata dengan alasan yang tidak jelas, yang biasa terjadi ketika 

orang merasa tertekan. 

c) Ucapan gagap (stuttering) yang dicirikan adanya pengulangan suku kata, 

pemanjangan (prolongation) atau memanjangkan suku kata dan hesitation 

atau terbata-bata. 

d) Bicara nyerocos (Cluttering) ucapan begitu cepat sehingga sangat 

berantakan yang menyebabkan campur aduknya kata-kata dengan ide-ide 

yang membingungkan. Kata dan frase mengalir bersamaan sehingga tidak 

dapat dipahami oleh orang lain. 

e) Cleft Palate berupa kelainan organis yang mengganggu ucapan. Kelainan 

bisa terjadi pada otot, syaraf, gigi atau tulang yang dipakai berbicara 

sehingga menyebabkan gangguan dalam bicara. 

2.3. Aspek Legal 

Dasar dari pemilihan judul ini adalah adanya kebutuhan masyarakat yang 

memiliki anak dengan kebutuhan khusus untuk mendapatkan fasilitas 

pendidikan yang mampu untuk mengembangkan kemampuan teknis. Selain itu 

penerapan pendidikan inklusif juga banyak diatur dalam undang-undang 

namun dalam pelaksanaannya masih banyak SMA dan SMK yang masih 

belum bisa menyelenggarakan pendidikan inklusif sepenuhnya. Dari segi 

peraturan perundangan, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur 

tentang pendidikan inklusif diantaranya: 

a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 5 ayat 1 dan 2 

• Pasal 5 ayat 1: Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu 

• Pasal 5 ayat 2: Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, 

mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan 

khusus 
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b) SDGs dan Visi Kota Surabaya yang tercantum dalam Peraturan Daerah 

Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016–2021 yang 

tercantum pada 17 target sasaran utama, poin 4 yang berbunyi, “Menjamin 

pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan 

belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan inklusif dan 

berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi 

semua orang.” 

c) Peraturan Daerah Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 53 ayat 2 dan dijelaskan lagi pada ayat 

8 

• Pasal 53 ayat 2 : Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang 

memiliki kendala fisik, emosional, mental, sosial, berbentuk Sekolah 

Luar Biasa (SLB) dan/atau kelas inklusif sesuai dengan jenjang masing-

masing. 

• Pasal 53 ayat 8 : Jenis pendidikan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) 

dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, khusus. 

d) Elaborasi Rencana Induk Riset Nasional 

Perancangan SMK Inklusif ini merupakan bagian dari 

pengembangan sumber daya manusia. Tidak dipungkiri negera kita 

merasakan dampak baik dan buruk dari pesatnya kemajuan iptek pada masa 

kini. Hal ini agaknya perlu diikuti dengan pengembangan sumber daya 

manusia yang terencana dan berkelanjutan. Pembangunan nasional tidak 

akan pernah terlepas dari ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia yang 

ada. Untuk terus berkembang menjadi negara yang lebih baik dalam 

berbagai aspek, pengembangan sumber daya manusia perlu direncanakan 

dan dilaksanakan dengan baik. 

Tema yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah Kajian 

Ekonomi dan Sumber Daya Manusia dengan topik kajian berupa 

Pendidikan Berkarakter dan Berdaya Saing. Target yang akan dicapai 

nantinya adalah pendidikan inklusif yang mampu mewadahi kebutuhan 

setiap anak baik reguler maupun dengan kebutuhan khusus. Hal ini 

bertujuan untuk mewujudkan generasi masa depan yang mampu 

menghargai perbedaan dan berjiwa kebangsaan. 
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2.4. Studi Banding Objek Sejenis 

2.4.1. Sekolah Inklusif Galuh Handayani 

Sekolah Inklusif Galuh Handayani terletak di Surabaya tepatnya jalan 

Manyar Sambongan No. 83-89, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng. 

Sekolah ini adalah sekolah reguler yang menyelenggarakan proses pendidikan 

inklusif sejak tahun 1995. Jenjang pendidikan yang ada di sekolah ini dimulai 

pada tahapan TK hingga pendidikan tinggi setara dengan D2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mendukung proses pendidikan inklusif, sekolah ini juga 

mendirikan Assessment Center yang diresmikan pada tahun 2009. Assessment 

yang dalam Bahasa Indonesia berarti taksiran atau penaksiran, adalah sebuah 

langkah sistematis untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai 

kemampuan, kesulitan, dan kebutuhan anak. Sehingga dapat diambil 

keputusan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan 

kebutuhan belajar anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4; Sekolah Inklusif Galuh Handayani 

Sumber; Laman Situs Sekolah Inklusif Galuh Handayani 

Gambar 5; Assessment Center 

Sumber; Laman Situs Sekolah Inklusif Galuh Handayani 
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Ruang kelas pada sekolah ini rata-rata terdiri dari 20 hingga maksimal 

30 anak. Tujuannya adalah untuk memfokuskan perhatian pada masing-

masing siswa khususnya pada siswa dengan kebutuhan khusus. Terdapat 2 

guru pada masing-masing kelas yang berarti dua kali lebih banyak dibanding 

sekolah reguler pada umumnya. Pola pengajaran disesuaikan pada masing-

masing siswa, dan bergantung dari kebutuhan masing-masing siswa pula. 

Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum 2013 yang dalam 

pelaksanaannya mengalami penyesuaian untuk siswa ABK. Terdapat tiga 

metode untuk penyesuaian kurikulum bagi peserta didik ABK yaitu : 

a) Modifikasi, adalah sebuah cara untuk menyesuaikan metode pembelajaran 

dengan kompetensi ABK. Misalnya adalah perbedaan pola penyampaian 

pada ABK yang tidak mengganti substansi dari kurikulum tersebut. 

b) Substitusi, adalah metode mengganti sebagian dari kurikulum dengan 

seuatu yang setara dengan hal tertentu untuk ABK. 

c) Omisi, adalah penggantian kurikulum total untuk ABK karena dirasa tidak 

cocok dan tidak mampu dijangkau oleh ABK yang bersangkutan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketiga penyesuaian terhadap kurikulum tersebut dilakukan untuk 

menyetarakan pendidikan antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan 

khusus. Selain kegiatan akademik, di sekolah siswa juga dikenalkan terhadap 

aktifitas diluar sekolah melalui ekstrakurikuler diantaranya adalah Cooking 

Gambar 6; Ekstrakurikuler Sekolah Inklusif Galuh Handayani 

Sumber; Laman Situs Sekolah Inklusif Galuh Handayani 
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Class, Seni Teater, Seni Musik, dan Pramuka seperti yang ditampilkan pada 

gambar 6 diatas. Tujuan dari kegiatan ini adalah menumbuhkan minat siswa 

terhadap kegiatan tersebut dan kemandirian masing-masing peserta didik 

Pada jenjang SMA, sekolah ini memiliki 2 kelas pada masing-masing 

angkatan. Satu kelas merupakan kelas inklusif dimana perbandingan antara 

ABK dan reguler kurang lebih sama (10 ABK dan 15 Reguler). Satu kelas lagi 

merupaka kelas yang digunakan untuk ABK dengan kondisi yang sulit 

berkomunikasi dengan siswa sebayanya. Bisa dikatakan bahwa kelas ini 

merupakan kelas yang diperuntukkan bagi ABK dengan tingkat ke-tuna-an 

yang cukup parah. Untuk penempatan kelas dan monitoring perkembangan 

siswa, sekolah ini memiliki Assessment Center yang berfungsi untuk 

melakukan penelitian terhadap kondisi masing-masing ABK. 

Pada sekolah ini tidak terdapat pendidikan Kejuruan (SMK), namun 

memiliki College, yaitu pendidikan formal setara D2 yang memfokuskan pada 

pengembangan kemampuan individu. Tidak ada jurusan tertentu pada jenjang 

ini, hampir semua jenis ABK difasilitasi dan diberikan pendidikan bina diri 

untuk kemandirian ABK dimasa depan. Pedidikan Kejuruan yang mungkin 

bagi siswa ABK adalah pendidikan kejuruan yang arahnya adalah pembinaan 

kemampuan bina diri seperti Tata Boga (Memasak, membuat kue), Tata 

Busana (jahit, bordir, membuat pola), Kecantikan dan beberapa keahlian diri 

lainnya. Sedangkan untuk SMK dengan bidang keahlian diluar bidang tersebut 

kemungkinan tidak bisa diikuti oleh ABK karena terbatasnya kemampuan 

yang dimiliki oleh ABK. 

2.4.2. Sekolah Alam Insan Mulia 

Sekolah Alam Insan Mulia merupakan sekolah alam yang berbasis 

agama dan berwawasan internasional. Sekolah ini terletak di jalan Medokan 

Semampir Indah No. 99-101, Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan 

Sukolilo, Kota Surabaya. Sama dengan Sekolah Inklusif Galuh Handayani, 

sekolah ini juga merupakan sekolah inklusif yang menggabungkan siswa 

reguler dan siswa berkebutuhan khusus dalam satu kelas. Berbeda dengan 

Sekolah Inklusif Galuh Handayani, sekolah ini memiliki lahan yang cukup luas 

dengan berbagai area terbuka untuk mendukung proses pembelajaran. Hal 

yang membedakan adalah disini jenis ke-tuna-an pada ABK tidak terlalu 

banyak. ABK yang terdaftar pada sekolah ini rata-rata adalah penderita 

autisme.  
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Jenjang pendidikan yang ada pada sekolah ini dimulai dari usia dini 

(PAUD dan TK) hingga usia remaja (SMA). Pola pendidikan pada sekolah ini 

memfokuskan pada pembentukan karakter siswa dan proses belajar yang 

kembali ke alam dengan banyak memasukkan unsur kepedulian terhadap 

lingkungan pada setiap proses pembelajaran ditiap jenjang pendidikan yang 

ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7; Massa Bangunan untuk Publik 

Sumber; Dokumentasi Pribadi 

Gambar 8; Gedung SMP-SMA 

Sumber; Dokumentasi Pribadi 
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Pada pelaksanaan pendidikan menengah atas (SMA), desain 

pembelajarannya mengacu pada keahlian manajemen diri dan bertanggung 

jawab pada setiap proyek yang dikerjakan. Terdapat tiga kelas pada masing-

masing angkatan dengan jumlah siswa tiap kelas kurang lebih 20 anak. Pada 

masing-masing kelas terdapat 2 ABK dengan jenis ketunaan autisme. Proses 

pembelajaran pada sekolah ini berfokus pada keahlian entrepreneur dengan 

praktek pengelolaan café atau kantin sekolah mulai jam 10 siang hingga 

berakhirnya jam pelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9; Kantin di Lantai Dasar Gedung SMP-SMA 

Sumber; Dokumentasi Pribadi 

Gambar 10; Dapur Café /  Kantin Gedung SMP-SMA 

Dokumentasi Pribadi 
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Proporsi antara pendidikan akademik dan pendidikan karakter berkisar 

antara 35:65. Pendidikan karakter seperti kemandirian dan pelatihan softskill 

menjadi hal yang lebih diperhatikan dibanding pendidikan akademik yang 

berpusat pada pembahasan teoritis. Siswa diberikan kesempatan untuk belajar 

mengenal dunia kerja sejak kelas Sepuluh dan diberikan tanggung jawab penuh 

dalam mengelola kantin sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekolah Alam Insan Mulia memiliki banyak massa bangunan yang 

sebagian besar merupakan sarana untuk pendidikan usia dini baik PAUD, TK, 

dan SD. Sarana ini terdiri dari berbagai fasilitas outdoor untuk membentuk 

kepribadian siswa. Kotak berwarna kuning pada gambar 13 adalah massa 

Gambar 11; Suasana dalam Kelas SMA IPS 

Sumber; Dokumentasi Pribadi 

Gambar 12; Suasana Ruang Luar antar Massa Bangunan 

Sumber; Dokumentasi Pribadi 
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bangunan PAUD hingga SD yang dikelilingi oleh ruang tebuka hijau. 

Sedangkan massa bangunan SMP dan SMA terletak di kotak warna merah 

yang merupakan bangunan lima lantai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 13 diatas terlihat banyak area terbuka disekeliling massa 

bangunan, nuansa ruang dibuat santai dan jauh dari kata formal sehingga 

hubungan antara guru dan murid menjadi lebih dekat. Antar massa bangunan 

dihubungkan dengan ruang luar yang befungsi sebagai zona pelatihan karakter 

untuk siswa. Terdapat banyak fasilitas ruang luar yang tersedia untuk siswa. 

Fasilitas ini merupakan fasilitas yang digunakan agar siswa memiliki 

kemampuan lain diluar bidang akademik 

2.5. Karakter Objek 

Objek sejenis yang dijadikan sebagai studi adalah sekolah yang sudah 

menerapkan pendidikan inklusif dimana proses pembelajaran yang dilakukan 

adalah dengan menggabungkan antara siswa reguler dengan siswa 

berkebutuhan khusus. Karakter dari objek studi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Privat 

Privat mendeskripsikan kondisi ruang kelas sekolah inklusif yang memiliki 

kecenderungan yang lebih kecil dan lebih fokus terhadap masing-masing 

peserta didik. Jumlah peserta didik pada masing-masing kelas maksimal 

Gambar 13; Massa Bangunan Sekolah Alam Insan Mulia 

Sumber; Citra Satelit Google 
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antara 25 hingga 30 siswa dengan jumlah perbandingan yang hampir 

seimbang antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus. 

2. Mudah Diakses 

Akses dari dan menuju ruang tertentu sangat diperhatikan pada sekolah 

inklusif. Kemudahan akses menuju ruang tertentu baik secara horizontal 

maupun vertikal sangat diperhatikan oleh sekoloah inklusif untuk 

memudahkan mobilitas siswa berkebutuhan khusus. 

3. Ruang Kelas Lebih Ceria 

Pada ruang kelas sekolah inklusif dibuat bernuansa atraktif dengan 

menampilkan hasil karya siswa ataupun diagram pembelajaran yang 

mampu membantu siswa untuk lebih aktif belajar diruangan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALAMAN INI 

SENGAJA DIKOSONGKAN 


