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Pokok Bahasan Hari Ini...?

1. Bagaimana kita bisa mendefinisikan 

individu berkebutuhan khusus?

2. Bagaimana karakteristiknya?

3. Siapa yang termasuk Individu 

Berkebutuhan khusus?



Bagaimana Kita mendefinisikan IBK..?

Anak yang secara fisik, psikologis, 
kognitif atau sosial terhambat dalam 
mencapai tujuan, kebutuhan dan 
potensinya secara maksimal

Suran & Rizzo, 1979

Anak yang memerlukan pendidikan 

khusus dan pelayanan terkait, jika 

mereka menyadari akan potensi 

penuh kemanusian mereka.
Halllahan kauffman (2006)



Kita Simpulkan......!

Anak yang menyimpang dari rata-rata anak

normal dalam hal: ciri-ciri mental, Kemampuan

sensorik, kognitif, Fisik, Perilaku sosial,

Emosional, Kemampuan komunikasi, maupun

kombinasi dua atau lebih dari hal tersebut dan

memerlukan modifikasi dari tugas-tugas

sekolah, metode belajar atau palayanan yang

terkait lainnya yang bertujuan untuk

mengembangkan potensi atau kapasitas

yang masih dimiliki secara makasimal

(Adhyatman, 2013)



Sejarah 

Abad ke- 16 John Locke menjadi orang yang pertama yang 

membedakan antara keterbelakangan mental dengan 

gangguan emosional.

Abad ke 18 jean Marc Itard mendirikan American Association 

On Mental Deficiency

Pada tahun 1908 binet menemukan alat test cacat mental.

Pada tahun 1950-1970an terjadi kasus-kasus yang dibawa 

sampai kepengadilan karena pemberian kesempatan yang 

adil pda program pendidikan

Pada tahun 1975 menetapkan anak berkebutuhan khusus 

memiliki hak yang sama.

Pada tahun 1990 muncul IDEA “The individuals with 

disabilities education act” mulai saat itu perkembangan 

pendidikan IBK mendapat perhatian yang terarah



Sejarah di indonesia

• Landasan yuridisnya UUD 1945:

• Undang-undang No.20 Tahun 2003, sistem pendidikan nasional,.

• Pasal 5

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu. 

2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, 

mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh 

pendidikan khusus. 

3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta 

masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh 

pendidikan layanan khusus. 

4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan 

bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. 

5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan 

meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. 



Next....

Undang-undang No 20 Tahun 2003, Pasal 32:

1. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik 

yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses 

pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, 

dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 

2. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta 

didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang 

terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, 

dan tidak mampu dari segi ekonomi. 

3. Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan 

pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 



Siapa individu berkebutuhan khusus.........?

1. Tunanetra, 

2. Tunarungu, 

3. Tunagrahita, 

4. Tunadaksa, 

5. Kesulitan belajar, 

6. Gangguan perilaku,

7. Anak cerdas/berbakat, 

8. Serta anak dengan gangguan 

kesehatan.



Prevalensi

Perkiraan jumlah anak berkebutuhan 

khusus di negara-negara maju seperti 

Amerika adalah 11,5 %, dari populasi. 

Menurut data BPS hasil sensus 2003 anak 

berkebutuhan khusus di Indonesia 

teridentifikasi sebanyak 1,48%, dan anak 

berkebutuhan khusus yang telah 

bersekolah ada 81.434 anak

(Dir. PSLB, 2006:39). 



Karakteristik Individu berkebutuhan khusus

Impairment: (Kerusakan)
Suatu kondisi dimana individu mengalami kehilangan 

fungsi organ tubuh atau psikologisnya yang disebabkan 

karena kondisi medis atau organis adanya penyakit atau 

kerusakan suatu jaringan Exc: Gangguan down 

sindroma, retardasi mental,Dll.

Disability (Kekhususan)
Kondisi menggambarkan individu yang mengalami 

disfungsi suatu fungsi yang secara objektif dapat 

diukur atau dilihat, karena adanya kehilangan atau 

kelainan bagaian tubuh atau organ seseorang

Exc: hilangnya tangan, kelumpuhan dll.



Next....

Handicapped (Ketidak mampuan)
Merupakan konsekuensi sosial atau lingkungan dari 

kekhususan, ketika masalah atau akibat dari 

kerusakan berinteraksi dengan lingkungan atau 

tuntutan fungsional yang dibebankan pada seorang 

anak berkebutuhan khusus pada situasi tertentu

Exc:

Anak buta yang tidak bisa perjalanan jauh.



Students with Learning Disabilities

• Aptitude achievement 

discrepancy

• A learning disability 

can cause a person to 

have trouble learning 

and using certain skills. 

The skills most often 

affected are: reading, 

writing, listening, 

speaking, 

reasoning, and 

doing math. 



Autism one of Fastest growing categories

• Wide range 

of abilities

• Majority have 

cognitive 

disabilities

• Social skills

• Language


