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SAMBUTAN 
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 

 
 

Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru, merupakan tiga pilar penting dalam 
mewujudkan pelaksanaan Kurikulum. Efektifitas ketiga pilar dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya, sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, 
termasuk dalam mengimplementasikan Kurikulum. Untuk dapat melaksanakan tugas 
fungsinya dengan baik, ketiganya harus didukung oleh kompetensi yang memadai 
sesuai dengan tuntutan yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi 
Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, serta Guru harus dilakukan secara sistemik, 
sistematis, dan berkelanjutan.  

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, Badan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan 
PSDMPK dan PMP) melalui Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan telah 
menyusun pedoman pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Dalam 
Mengelola Kurikulum. Pedoman yang tersusun diharapkan dapat dijadikan sebagai 
acuan dalam melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kompetensi untuk Kepala Sekolah 
Dalam Mengelola Kurikulum. 

Pedoman Pelatihan Peningkatan Kompetensi bagi Kepala Sekolah Dalam Mengelola 
Kurikulum ini memuat Pendahuluan, Program Pelatihan, Mekanisme Pelatihan, 
Evaluasi, dan Penutup. Di samping itu, terdapat lampiran yang memuat format 
administrasi penyelenggaraan, format penilaian, penjadwalan, instrumen evaluasi 
penyelenggaraan, tata tertib, sistematika laporan, format Surat Tanda Tamat 
Pendidikan dan Pelatihan, dan silabus setiap materi pelatihan.  

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih serta penghargaan atas 
perjuangan dan dedikasi tinggi para pengembang materi, penyusun pedoman,  dan 
perangkat pelatihan lainnya. Semoga keberadaan Pedoman ini dapat berkontribusi 
positif terhadap efektivitas pelatihan yang diiringi harapan dengan terlaksana 
kurikulum  secara efektif dapat meningkatkan mutu lulusan dari seluruh jenjang 
pendidikan. 

 
 

Jakarta,    Mei 2015 
Kepala Badan PSDMPK dan PMP 
 
 
 
Prof. Dr. Syawal Gultom 
NIP 196202031987031002 
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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Pusat Pengembangan 
Tenaga Kependidikan, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan dan 
Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan berhasil menyusun Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi 
Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah Dalam Mengelola Kurikulum. Pedoman ini akan 
digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan Kegiatan ToT Narasumber Nasional 
Kurikulum Bagi Kepala Sekolah tahun 2015, baik di tingkat penyiapan Narasumber 
Nasional, Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah Sasaran. 

Pedoman ini memberikan acuan umum bagi semua lembaga penyelenggara terkait,  
agar melaksakan Pelatihan dengan baik dan terkendali sesuai dengan konsep dan nilai 
historis perubahan kurikulum yang berlaku secara nasional. Secara substantif, 
pedoman ini terdiri atas 5 bagian, yaitu Pendahuluan, Program Pelatihan, Mekanisme 
Pelatihan, Evaluasi, dan Penutup. 

Kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan pedoman ini, kami 
ucapkan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi dan sumbangan pemikirannya. 
Semoga pedoman ini dapat memberi manfaat positif terhadap pelaksanaan Pelatihan 
Kegiatan ToT Narasumber Nasional Kurikulum Bagi Kepala Sekolah tahun 2015 dalam 
rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 

 

 

Jakarta,   Mei  2015 

Kepala Pusbangtendik 

 

 

 

Dr. Muhammad Hatta 

       NIP.195507201983031003 
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GLOSARIUM 

 

ABK  adalah Anak Berkebutuhan Khusus 

 

Aksesibilitas adalah Tingkat kemudahan yang dicapai oleh orang terhadap  

satu  objek, layanan ataupun lingkungan. 

 

Brainstorming berarti “curah pendapat”, merujuk pada kegiatan yang 

dilakukan untuk mengumpulkan gagasan atau pendapat sebanyak mungkin dari 

berbagai pihak yang terkait dengan persoalan tertentu. 

 

Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara 

(berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dsb). Perbedaan 

tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin, ras, rasial, dan sosial. 

 

Gender merupakan bentukan, konstruksi, atau interpretasi/tafsiran masyarakat 

atas perbedaan kondisi biologis perempuan dan laki-laki. Gender bukan sesuatu 

yang dibawa dan ditetapkan sejak lahir, melainkan dibentuk, dikembangkan, dan 

dimantapkan oleh masyarakat. 

 

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, 

dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan 

pemerintah daerah. 

 

Konvensi adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik 

penyelenggaraan negara baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 

 

Masyarakat Inklusif adalah masyarakat yang menghargai perbedaan gender, 

usia, kecacatan, kelompok etnis, linguistik. Partisipasi aktif untuk semua. 

Diskriminasi tidak dibiarkan. 

PAIKEM  adalah Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan 
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Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi 

 

Refleksi Dengan merujuk pada akar kata bahasa Inggrisnya, kata ini berarti 

“pantulan”. Dapat berarti merenungkan kembali. Maksudnya, melihat kembali 

apa yang sudah dikerjakan atau dialami dengan cermat untuk kemudian menarik 

kesimpulan dan pelajaran berharga. 
1
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Petunjuk Pembelajaran 
 

1. Bahan pelatihan  Pendidikan Inklusif dan Perlindungan Anak ini berisi 

pembelajaran tentang konsep pendidikan inklusif,  penyelenggaraan 

pendidikan inklusif, konsep perlindungan anak dan Sekolah Ramah 

Anak. 

2. Setelah mempelajari BPU ini, kepala sekolah/madrasah diharapkan 

dapat: 

a. memahami konsep pendidikan inklusif dan  penyelenggaraan 

pendidikan inklusif; 

b. memahami  konsep perlindungan anak dan Sekolah Ramah Anak, 

3. Bahan pelatihan ini terdiri dari dua bagian, yaitu: Pertama, 

Pendahuluan, yang meliputi petunjuk pembelajaran, kompetensi 

yang akan dicapai, ruang lingkup materi, langkah-langkah 

pembelajaran, dan penilaian. Kedua, Kegiatan Pembelajaran 1 dan 2, 

yang masing-masing meliputi deskripsi materi, tujuan pembelajaran, 

uraian materi, aktivitas pembelajaran, dan rangkuman. 

4. Waktu untuk mempelajari bahan pelatihan ini adalah 4 jam pelajaran, 

5. Untuk melakukan kegiatan pembelajaran, Saudara harus mulai 

dengan membaca petunjuk pembelajaran, kompetensi yang akan 

dicapai, ruang lingkup materi, langkah-langkah pembelajaran, dan 

penilaian. Setelah itu Saudara diminta untuk  mengikuti tahap demi 

tahap kegiatan pembelajaran secara sistematis, yang meliputi 

membaca deskripsi materi, tujuan pembelajaran, uraian materi,  

mengerjakan Lembar Kerja (LK) dan latihan, serta diakhiri dengan 

membaca rangkuman. Untuk melengkapi pengetahuan tentang 

pendidikan inklusi dan perlindungan anak, Saudara dapat membaca 

bahan bacaan dan sumber-sumber lain yang relevan. 
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6. Diakhir kegiatan pembelajaran, Saudara diminta untuk melakukan 

refleksi.  

 

B. Kompetensi yang akan Dicapai 

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta  diharapkan mampu: 

1. memahami konsep pendidikan inklusif; 

2. memahami penyelenggaraan pendidikan inklusif; 

3. memahami perlindungan anak; 

4. memahami Sekolah Ramah Anak. 

 

C. Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi pelatihan pendidikan inklusif dan perlindungan 

anak adalah : 

1. Konsep dasar pendidikan inklusif;  

2. Penyelenggaraan pendidikan inklusif; 

3. Konsep perlindungan anak;  

4. Sekolah Ramah Anak (SRA). 
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D. Langkah-Langkah Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kegiatan Awal 

 (20 menit) 

 Penkondisian peserta 
 Pejelasan tentang peta konsep, kompetensi yang akan 

dicapai, alokasi waktu, dan skenario pembelajaran,  

Eksplorasi pemahaman peserta berkenaan dengan 
Pendidikan Inklusif dan Perlindungan Anak, melalui 
pendekatan andragogi. 
 Penyampaian input materi mengenai pendidikan inklusif 

dan perlindungan anak 

 Tanya jawab tentang konsep Pendidikan Inklusif dan 
Perlindungan anak 

 Penayangan video pendidikan inklusi dan perlindungan 
anak 

 Diskusi tentang isi tayangan video  
 Mengerjakan LK secara  kelompok  

 Presentasi hasil pengerjaan  
 Penguatan materi 
 Mengerjakan dalam kelompok dan melaporkan LK. A 2.2. 

Kegiatan Inti 

  (150 menit) 

Menyimpulkan materi, melakukan refleksi bersama antara 
peserta dengan fasilitator, dan diakhiri dengan kegiatan 
evaluasi secara lisan 
 

Kegiatan Akhir 
(10 menit) 
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II. KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 : PENDIDIKAN INKLUSIF 
 

A. Deskripsi Materi 

Inklusif sosial adalah pendekatan untuk mencari cara agar setiap anak 

tanpa kecuali dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, 

budaya dan masyarakat. Inklusif sosial juga dapat berarti bahwa hak 

setiap anak dilindungi dan dipastikan agar semua anak sepenuhnya 

dilibatkan dalam program pendidikan terlepas dari kondisi kemiskinan, 

gender, disabilitas dan terbatasnya  kesempatan pendidikan. Isu dan 

aspek-aspek yang terkait dengan inklusif sosial meliputi hak anak, 

pendidikan inklusif, disabilitas, gender, kemiskinan, penyakit, dan anak 

sebagai korban. 

Dengan memahami pendidikan inklusif, kepala sekolah dan pengawas  

diharapkan dapat mengembangkan sekolah menuju sekolah yang 

berwawasan pendidikan Inklusif. Sekolah yang berperspektif pendidikan 

Inklusif menunjukkan suasana lingkungan sekolah yang ramah dan 

nyaman untuk pembelajaran semua anak tanpa membedakan latar 

belakang sosial, ekonomi, budaya, dan kondisi fisik. Karena itu, kepala 

sekolah dan pengawas sekolah dituntut melakukan perubahan terutama 

dalam penyediaan akses dan sumber daya lingkungan, fisik, sosial, 

maupun akademik. 

Materi pendidikan inklusif ini memuat dua  sub materi: (1) Konsep  

pendidikan Inklusif; dan (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif. Materi  

pendidikan Inklusif ini merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi 

tuntutan kompetensi kepala sekolah/madrasah sesuai dengan 

Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Kompetensi Kepala 

Sekolah, terutama pada dimensi manajerial. Menerapkan dan 

melaksanakan pendidikan inklusif di sekolah merupakan bagian dari 

kompetensi mengelola perubahan dan pengembangan sekolah serta 

menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif. 



 

Pendidikan Inklusif dan Perlindungan Anak 5 

B. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 1, peserta dapat: 

1) menjelaskan  konsep pendidikan inklusif; 

2) menjelaskan  penyelenggaraan pendidikan inklusif. 

 

C. Uraian Materi 

1. Konsep Pendidikan Inklusif 

a. Pengertian Pendidikan inklusif 

Inklusif diambil dari kata dalam bahasa inggris yakni “to include” 

atau “inclusion” atau “inclusive” yang berarti mengajak masuk 

atau mengikutsertakan. Dalam pengertian “Inklusif” yang diajak 

masuk atau yang diikutsertakan adalah menghargai dan 

merangkul setiap individu dengan perbedaan latar belakang, 

jenis kelamin, etnik, usia, agama, bahasa, budaya, karakteristik, 

status, cara/pola hidup, kondisi fisik, kemampuan dan kondisi 

beda lainnya (UNESCO: 2001; 17). Pendidikan inklusif adalah 

pendidikan yang terbuka dan ramah terhadap pembelajaran 

dengan mengedepankan tindakan menghargai dan merangkul 

perbedaan. Untuk itu, pendidikan inklusif dipahami sebagai 

sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem 

pendidikan dengan meniadakan hambatan yang dapat 

menghalangi setiap individu siswa untuk berpartisipasi penuh 

dalam pendidikan yang dilengkapi dengan layanan pendukung. 

Inklusif merupakan perubahan praktis dan sederhana yang 

memberi peluang kepada setiap individu dengan setiap 

perbedaannya untuk bisa berhasil dalam belajar. Perubahan ini 

tidak hanya menguntungkan individu yang sering tersisihkan 

seperti anak berkebutuhan khusus, tetapi semua anak dan orang 

tuanya, semua guru dan administrator sekolah, dan setiap 

anggota masyarakat dan lingkungannya juga mendapatkan 

keuntungan dari setiap perubahan yang dilakukan. 
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b. Tujuan Pendidikan Inklusif 

Secara umum pendidikan inklusif diselenggarakan dengan 

tujuan:  

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 Jadi, Inklusif dalam pendidikan 

merupakan proses peningkatan partisipasi siswa dan 

mengurangi keterpisahannya dari budaya, kurikulum dan 

komunitas sekolah setempat. 

Sementara itu tujuan pendidikan inklusif sebagaimana tercantum 

dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di 

Indonesia, Kemdiknas Tahun 2007 adalah sebagai berikut: 

1) memberikan kesempatan kepada semua anak (termasuk 

anak berkebutuhan khusus) untuk mendapatkan pendidikan 

yang layak sesuai dengan kebutuhannya; 

2) membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan 

dasar;  

3) membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan 

menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus 

sekolah; 

4) menciptakan model pendidikan yang menghargai 

keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap 

pembelajaran; 

5) memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya 

pasal 32 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara negara 

berhak mendapat pendidikan”, dan ayat 2 yang berbunyi 

“setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 
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pemerintah wajib membiayainya”. Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

khususnya pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga 

negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu”. Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal  

51 yang berbunyi “anak yang menyandang cacat fisik 

dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan 

aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan 

pendidikan luar biasa. 

c. Aspek  dalam Pendidikan Inklusif 

1) Restrukturisasi budaya, kebijakan dan praktik untuk 

merespon keberagaman siswa dalam lingkungannya; 

2) Pembelajaran dan partisipasi semua anak yang rentan akan 

tekanan eksklusi (bukan hanya siswa penyandang cacat); 

3) Meningkatkan mutu sekolah untuk stafnya maupun 

siswanya; 

4) Mengatasi hambatan akses dan partisipasinya; 

5) Hak siswa untuk dididik di dalam lingkungan masyarakatnya; 

6) Memandang keberagaman sebagai kekayaan sumber, bukan 

sebagai masalah; 

7) Saling memelihara hubungan antara sekolah dan 

masyarakat; 

8) Memandang pendidikan inklusif sebagai satu aspek dari 

masyarakat Inklusif. 

 

d. Prinsip Pendidikan Inklusif 

1) Terbuka, adil, tanpa diskriminasi; 

2) Peka terhadap setiap perbedaan; 

3) Relevan dan akomodatif terhadap cara belajar; 
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4) Berpusat pada kebutuhan dan keunikan setiap individu 

peserta didik; 

5) Inovatif dan fleksibel; 

6) Kerja sama dan saling mengupayakan bantuan; 

7) Kecakapan hidup yang mengefektifkan potensi individu 

peserta didik dengan potensi lingkungan; 

e. Landasan Pendidikan Inklusif 

1) Landasan Filosofis 

Landasan filosofis dalam penerapan pendidikan inklusif di 

Indonesia adalah Pancasila yang merupakan lima pilar 

sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih 

mendasar lagi, yang disebut Bhineka Tunggal Ika (Mulyono 

Abdulrahman: 2003). Filsafat ini sebagai wujud pengakuan 

kebinekaan manusia, baik kebinekaan vertikal maupun 

horizontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat 

Tuhan di bumi. Kebinekaan vertikal ditandai dengan 

perbedaan kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan finansial, 

kepangkatan, kemampuan pengendalian diri, dsb. 

Sedangkan kebinekaan horizontal diwarnai dengan 

perbedaan suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, 

tempat tinggal, daerah, afiliasi politik, dsb. Meskipun adanya 

keberagaman, namum kesamaan misi yang diemban di bumi 

ini adalah membangun kebersamaan dan interaksi yang 

dilandasi saling membutuhkan. Bertolak dari filosofi Bhineka 

Tunggal Ika, kelainan (kecacatan) dan keberbakatan 

hanyalah satu bentuk kebinekaan seperti halnya perbedaan 

suku, ras, bahasa budaya, atau agama. Di dalam diri individu 

berkelainan, pastilah dapat ditemukan keunggulan-

keunggulan tertentu, sebaliknya di dalam diri individu 

berbakat pasti terdapat juga kecacatan tertentu, karena 

tidak ada makhluk di bumi ini yang diciptakan sempurna. 
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Kecacatan dan keunggulan tidak memisahkan peserta didik 

satu dengan lainnya, seperti halnya perbedaan suku, bahasa, 

budaya, atau agama. Hal ini harus diwujudkan dalam sistem 

pendidikan. Sistem pendidikan harus memungkinkan 

terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam, 

sehingga mendorong sikap silih asah, silih asih, dan silih asuh 

dengan semangat toleransi, seperti halnya yang dijumpai 

atau dicita-citakan dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Landasan Yuridis 

Landasan yuridis internasional penerapan pendidikan inklusif 

adalah Deklarasi Salamanca (UNESCO: 1994) oleh para 

menteri pendidikan sedunia. Deklarasi ini sebenarnya 

merupakan penegasan kembali atas Deklarasi PBB tentang 

HAM Tahun 1948, dan berbagai deklarasi lanjutan yang 

berujung pada Peraturan Standar PBB Tahun 1993 tentang 

kesempatan yang sama bagi individu berkelainan 

memperoleh pendidikan, sebagai bagian integral dari sistem 

pendidikan yang ada. Deklarasi Salamanca menekankan 

bahwa selama memungkinkan, semua anak seyogianya 

belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun 

perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Sebagai bagian 

dari umat manusia yang mempunyai tata pergaulan 

internasional, Indonesia tidak dapat begitu saja 

mengabaikan deklarasi UNESCO tersebut. Di Indonesia, 

penerapan pendidikan inklusif dijamin oleh Undang- undang 

Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa 

penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkelainan 

atau memiliki kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara 

inklusif atau berupa sekolah khusus. Teknis 
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penyelenggaraannya akan diatur dalam bentuk peraturan 

operasional. 

3) Landasan Pedagogis 

Dalam  Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 3, disebutkan bahwa 

tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi, 

melalui pendidikan, semua peserta didik termasuk yang 

berkebutuhan khusus, dibentuk menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang 

mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam 

masyarakat. Tujuan ini mustahil tercapai jika sejak awal anak 

berkubutuhan khusus diisolasikan dari teman sebayanya di 

sekolah-sekolah khusus. Betapapun kecilnya, mereka harus 

diberi kesempatan bersama teman sebayanya. 

4) Landasan Empiris 

Penelitian tentang inklusif telah banyak dilakukan di negara-

negara barat sejak 1980-an, namun penelitian yang berskala 

besar dipelopori oleh The National Academy of Sciences 

(Amerika Serikat). Hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi 

dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas atau 

tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Layanan ini 

merekomendasikan agar pendidikan khusus secara 

segregatif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil 

identifikasi yang tepat (Heller, Holtzman & Messick ;1982). 

Beberapa pakar bahkan mengemukakan bahwa sangat sulit 

untuk melakukan identifikasi dan penempatan anak 

berkelainan secara tepat, karena karakteristik mereka yang 
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sangat heterogen (Baker, Wang, dan Walberg, 1994/1995). 

Beberapa peneliti kemudian melakukan analisis lanjut atas 

hasil banyak penelitian sejenis. Hasil analisis yang dilakukan 

oleh Carlberg dan Kavale (1980) terhadap 50 penelitian, 

Wang dan Baker (1985/1986) terhadap 11 penelitian, dan 

Baker (1994) terhadap 13 penelitian menunjukkan bahwa 

pendidikan Inklusif berdampak positif, baik terhadap 

perkembangan akademik maupun sosial anak berkelainan 

dan teman sebayanya. 

2. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif  

a. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 

Inklusif merupakan suatu proses yang berkembang dari waktu 

ke waktu dan keberhasilan Inklusif tergantung pada persiapan 

dan penempatan dasar-dasar Inklusif itu sendiri. Apabila Inklusif 

ingin berhasil tentunya sekolah harus menggunakan pendekatan 

yang berorientasi kepada kebutuhan siswa. Pada dasarnya, 

Inklusif sosial dalam konteks pendidikan adalah menghargai dan 

merangkul setiap individu dengan perbedaan latar belakang, 

jenis kelamin, etnik, usia, agama, bahasa, budaya, karakteristik, 

status, cara/pola hidup, kondisi fisik, kemampuan dan kondisi 

beda lainnya (UNESCO: 2001; 17). Sekolah merupakan tempat 

bagi semua siswa merupakan anggota yang utuh, memiliki 

perasaan terhubungkan dengan teman temannya, memiliki akses 

terhadap kurikulum pendidikan umum yang sesuai dan 

bermakna, serta memperoleh dukungan untuk keberhasilannya. 

Berikut adalah prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan 

Inklusif: 

1) Pendidikan yang ramah 

Lingkungan pembelajaran yang ramah berarti ramah 

terhadap peserta didik dan pendidik, yaitu anak dan guru 
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belajar bersama sebagai suatu komunitas belajar, 

menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran, 

mendorong partisipasi anak dalam belajar, dan guru memiliki 

minat untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik. 

2) Mengakomodasi kebutuhan 

Mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didik merupakan 

salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh 

karenanya, diharapkan sekolah penyelenggara harus dapat 

mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didik dengan cara 

sebagai berikut: 

a) memerhatikan kondisi peserta didik, yaitu kemampuan 

dan kebutuhan yang berbeda-beda serta gaya dan 

tingkat belajar yang berbeda; 

b) menggunakan kurikulum yang fleksibel; 

c) menggunakan metodologi pembelajaran bervariasi dan 

pengorganisasian kelas yang bisa menyentuh pada 

semua anak dan menghargai perbedaan; 

d) memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber 

belajar; 

e) Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang 

terkait. 

3) Mengembangkan potensi peserta didik seoptimal mungkin. 

Sekolah Inklusif berupaya memberikan pelayanan 

pendidikan seoptimal mungkin, agar peserta didik yang 

memiliki hambatan dapat mengatasi masalahnya dan dapat 

mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan 

dan kemampuannya. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

penyelenggaraan pendidikan Inklusif 
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Sekolah tentunya diharapkan mampu menyelenggarakan 

pendidikan inklusif. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan 

inklusif di sekolah/madrasah dipengaruhi oleh beberapa hal, di 

antaranya: 

ASPEK TIDAK BERHASIL  BERHASIL 

Rasional Manfaat atau keuntungan dari 
Penyelenggaraan pendidikan 
Inklusif belum terkomunikasi- kan 
kepada seluruh pihak yang 
terlibat 

Semua staf sekolah terlibat 
dalam pengembangan rasional 
penyelenggaraan pendidikan 
Inklusif dan manfaat 
penyelenggaraan Inklusif bagi 
seluruh siswa telah 
terkomunikasikan dengan jelas 

Ruang lingkup Perubahan-perubahan yang 
dilakukan di awal terlalu ambisius, 
atau terlalu luas, atau bahkan 
sangat terbatas 

Sekolah memulai dengan hal yang 
kecil terlebih dahulu (satu atau 
dua orang siswa) dan belajar dari 
kesalahan kesalahan serta 
keberhasilan- nya sebelum 
melangkah lebih jauh yang 
melibatkan siswa-siswa lainnya 

Kecepatan 
bertindak 

Perubahan yang dilakukan terlalu 
terburu-buru atau malahan 
terlalu lambat sehingga 
memungkinkan adanya 
penurunan antusiasme dari pihak 
yang terlibat 

Kecepatan implementasi Inklusif 
bervariasi dari satu pengaturan 
(setting) ke setting lainnya. 
Kolaborasi yang intens dengan 
pihak-pihak yang terlibat serta 
ulasan secara berkala terhadap 
kecepatan perubahan akan 
membantu dalam menjamin 
keberhasilan 

Sumber daya Tidak tersedianya sumber daya 
yang tepat atau sumber daya 
ditempatkan tidak sesuai dengan 
peruntukannya 

Penyediaan sumber daya yang 
kuat akan membantu 
terbentuknya komitmen dari 
pihak-pihak yang terlibat dalam 
mengimplementasikan Inklusif. 
Selain itu, sekolah pun harus 
dapat memanfaatkan sumber 
daya yang tersedia dengan 
sebaik-baiknya 

Komitmen Komitmen jangka panjang untuk 
terimplementasinya pendidikan 
Inklusif tidak dijaga 

Kolaborasi di antara bagian-
bagian yang terlibat membantu 
untuk tetap terbentuknya 
komitmen jangka panjang. Ketika 
angggota terlibat dalam suatu 
tindakan, maka mereka akan 
lebih merasa memiliki dan 
berkepentingan dengan 
kesuksesannya 

Staf inti Anggota staf yang dianggap 
penting bagi keberhasilan 
pendidikan Inklusif kurang 

Staf inti dianggap sebagai 
pemimpin dan motivator yang 
tugasnya menjamin kolaborasi 
yang setara antar anggota dalam 
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berkomitmen atau terlalu banyak 
tugas yang dipikul 

komunitas sekolah. Tetapi 
mereka bukan orang yang paling 
bertanggung jawab terhadap 
keberhasilan implementasi 
Inklusif dibanding anggota 

lainnya 

Orang tua Orang tua tidak terlibat atau tidak 
berkolaborasi dengan sekolah 
dalam menciptakan situasi yang 
Inklusif 

Orang tua dilibatkan sebagai 
pihak yang dapat memberikan 
kontribusi dan diberikan 
dorongan sehingga pandangan, 
pengetahuan dan keterampilan 
yang mereka miliki dapat 
dimanfaatkan dan dihargai 

Kepemimpinan Pemimpin sekolah terlalu 
mengontrol atau tidak 
mendorong stafnya untuk 
mencapai tujuan-tujuan yang 
lebih tinggi 

Pimpinan sekolah memfasilitasi 
kolaborasi tim kerja, memberi 
dorongan anggota secara 
individual dan menjamin bahwa 
ide-ide mereka teraktualisasi 

Hubungan 
dengan pihak 
lain 

Pendidikan Inklusif tidak 
melibatkan pihak-pihak lain 

Inklusif dipandang sebagai bagian 
yang terintegrasi dari 
pengembangan sekolah secara 
umum dan hubungan dengan 
berbagai pihak sangatlah penting 

c. Stakeholder Sekolah dalam penyelenggaraan Pendidikan 

Inklusif 

Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak 

yang terlibat dan berperan penting dalam proses pembentukan 

dan pelaksanaan pendidikan inklusif ke dalam sistem pendidikan 

nasional. Pihak-pihak dimaksud dapat mewakili kelompok atau 

individu yang bertanggung jawab dengan ketertarikan kegiatan 

pendidikan, untuk saling memberikan penjelasan dan 

pendampingan untuk sebuah perubahan lingkungan inklusif yang 

terbuka dan ramah pembelajaran bagi setiap anak. 

 

1) Stakeholder di Sekolah Penyelenggara Inklusif 

Pemangku kepentingan atau stakeholder utama adalah siswa. 

Tanpa siswa, tidak terjadi proses pembelajaran yang 

merupakan kegiatan inti dalam pendidikan. Dengan adanya 

siswa, maka keterlibatan guru, kepala sekolah, administrasi 
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sekolah, orang tua dan keluarganya, pemerintah dan 

masyarakat termasuk kelompok perguruan tinggi, kalangan 

profesional dan lembaga swadaya masyarakat sebagai 

pemangku kepentingan atau stakeholder pendidikan menjadi 

diperlukan, dengan peran dan tanggung jawabnya masing-

masing yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan setiap 

siswa dalam belajar dalam lingkungan kelas beragam. 

Kelompok atau individu yang mewakili pemangku 

kepentingan atau stakeholder di sekolah penyelenggara 

pendidikan Inklusif adalah sebagai berikut: 

a) Siswa 

b) Orang tua 

c) Guru 

d) Kepala sekolah dan komponen sekolah lainnya 

e) Komite sekolah 

f) Pengawas sekolah 

g) Pusat sumber (SLB/SDLB) 

h) Lembaga swadaya masyarakat lokal, nasional, dan 

internasional 

i) Perguruan Tinggi 

j) Profesional 

k) Pemerintah 

l) Masyarakat 
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2) Tanggung Jawab Stakeholder 

a) Peran siswa 

 Menciptakan dan menumbuhkan sikap toleransi; 

 Saling memacu untuk berprestasi lebih baik; 

 Saling menumbuhkan motivasi dan rasa percaya diri 

dalam belajar; 

 Saling mengupayakan bantuan dalam belajar; 

 Meningkatkan kualitas belajar semua siswa di dalam 

kelas beragam. 

b) Peran orang tua 

 Menjadi pengajar yang paling efektif karena sangat 

mengenal sifat dan perilaku anaknya; 

 Mengikuti perkembangan belajar anaknya; 

 Melengkapi layanan pendukung belajar di rumah. 

c) Peran guru 

 Mengelola pembelajaran yang berpusat pada siswa 

dalam kelas yang beragam; 

 Menciptakan lingkungan kelas yang inklusif; 

 Menangani kebutuhan pembelajaran siswa secara 

akomodatif; 

 Merencanakan, melaksanakan, dan menilai program 

pembelajaran sejalan dengan landasan pendidikan 

yang berasaskan demokrasi, berkeadilan, dan tanpa 

diskriminasi. 

d) Peran kepala sekolah dan komponen internal 

sekolah lainnya 

 Memimpin penyelenggaraan sekolah; 

 Mengontrol dan mengkoordinasi perencanaan, 

pelaksanaan dan penilaian program pembelajaran; 

 Memfasilitasi kemudahan demi terciptanya 

lingkungan Inklusif dan ramah pembelajaran; 
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 Meningkatkan mutu keterampilan guru dalam 

pengelolaan kelas; 

 Menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif; 

 Mengelola sekolah sehingga dapat berjalan dengan 

baik; 

e) Peran komite sekolah 

 Memberikan masukan kepada manajemen sekolah 

untuk  meningkatkan mutu pendidikan sekolah; 

 Membantu sekolah dalam penyediaan sarana dan 

prasarana serta layanan pendukung pembelajaran. 

f) Peran pengawas sekolah 

 Mengawasi, membina, menilai guru dan Kepala 

Sekolah, agar penyelenggaraan program pendidikan 

inklusif berjalan secara efektif;  

 Memberikan masukan guna meningkatkan mutu 

pendidikan sekolah; 

 Mengontrol pelaksanaan kebijakan di tingkat sekolah 

serta pelaksanaan regulasi dan kebijakan pendidikan 

di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional dan 

internasional. 

g) Peran pusat sumber (SLB/SDLB) 

 Memberikan konsultasi dan layanan pendukung bagi 

sekolah penyelenggara pendidikan inklusif; 

 Melakukan pelatihan dan pendampingan bagi guru 

dan komponen sekolah lainnya di sekolah 

penyelenggara pendidikan Inklusif; 

 Menjadi sumber belajar. 

h) Peran lembaga swadaya masyarakat lokal, 

nasional, dan internasional 

 Menyediakan informasi; 
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 Mengontrol pelaksanaan regulasi dan kebijakan 

pendidikan bagi pemenuhan hak belajar dan 

bersekolah bagi anak berkebutuhan khusus; 

 Membangun jejaring dalam kerja kemitraan 

pemerintah, masyarakat, sekolah dan orang tua. 

i) Peran masyarakat 

 Mengupayakan dan menempatkan anak 

berkebutuhan khusus untuk mendapatkan hak atas 

pendidikan; 

 Melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan 

pemerintah; 

 Menjadi sumber informasi dan sumber belajar; 

 Menggerakkan anggota masyarakat untuk terlibat 

membantu pembelajaran di sekolah. 

j) Peran Perguruan Tinggi 

 Merupakan mitra pemerintah dalam merancang 

kebijakan; 

 Menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas; 

 Menyediakan layanan pendukung; 

 Memberikan pelatihan dan pendampingan bagi 

sekolah dan komponen sekolah lainnya di sekolah 

penyelenggara pendidikan Inklusif; 

 Menjadi sumber informasi dan sumber belajar. 

k) Peran Profesional 

 Membuat rujukan; 

 Melakukan konsultasi; 

 Mendapatkan terapi dan bimbingan belajar 

sehubungan dengan kurikulum tambahan/khusus 

yang tidak termuat dalam kurikulum sekolah umum; 
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 Memberikan pelatihan dan pendampingan bagi guru, 

orang tua dalam penanganan belajar anak 

berkebutuhan khusus; 

 Pengelolaan terhadap peran dan tanggung jawab 

pemangku kepentingan atau stakeholder di sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusif. 

3) Mengelola Stakeholder 

Guna merespon secara strategis perubahan lingkungan yang 

baru dan  menemukan cara yang tepat dalam memberikan 

penjelasan dan pendampingan lingkungan serta 

meningkatkan peluang kesuksesan dalam  program program 

penyelenggaraan pendidikan inklusif, maka stakeholder 

perlu perhatian dan pengelolaan  secara profesional. Adapun 

cara pengelolaan stakeholder adalah sebagai berikut: 

a) Pembentukan opini, membangun ketertarikan bersama 

terhadap isu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif; 

b) Sosialisasi yang gencar tentang pendidikan inklusif 

dalam lingkungan  kerja struktural maupun fungsional; 

c) Melakukan advokasi (penjelasan dan pendampingan) 

yang konsisten dan berkelanjutan; 

d) Membangun  jejaring mengarusutamakan pendidikan 

inklusif dalam sistem pendidikan nasional; 

e) mengangkat isu keprihatinan bahwa masih ada sejumlah 

anak yang tersisih dan hilang hak belajar dan 

bersekolahnya; 

f) membangun jejaring kerja kemitraan antar-stakeholder. 

4) Bentuk-Bentuk Kerjasama antar Stakeholder 

a) Guru dan orang tua 

(1) Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama yang 

paling mengenal anaknya dapat memberitahukan 
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perilaku dan kebiasaan belajar anaknya kepada guru 

di sekolah; 

(2) Guru melakukan diskusi dengan orang tua untuk 

menemukan cara membantu anak dalam belajar; 

(3) Orang tua menginformasikan perkembangan belajar 

anaknya di rumah kepada guru, dan guru juga d 

menginformasikan perkembangan belajar anak di 

sekolah kepada orang tua. 

b) Guru, siswa dan antar siswa 

(1) Guru dapat melibatkan siswa sebagai tutor sebaya 

atau asisten guru atau guru kecil untuk membantu 

temannya dalam belajar; 

(2) Sekelompok siswa dapat membentuk kelompok 

belajar untuk saling mengupayakan bantuan dalam 

belajar. 

c) Guru dan pusat sumber 

(1) Guru sekolah umum dapat menjalin kerja sama 

dengan guru di sekolah khusus (SLB/SDLB) saat 

menangani pembelajaran siswa berkebutuhan 

khusus, seperti membentuk kelompok kerja untuk 

mendiskusikan karakteristik dan penanganan belajar 

siswa berkebutuhan khusus; 

(2) Guru sekolah khusus dapat bertugas secara 

terjadwal sebagai guru pendidikan khusus bermitra 

kerja dengan guru sekolah umum, baik di dalam 

maupun di luar kelas, seperti melakukan identifikasi 

dan asesmen siswa berkebutuhan khusus, 

merancang pelaksanaan program pembelajaran 

individual, melakukan modifikasi kegiatan 

pembelajaran dan lainnya. 
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d) Guru, pusat sumber, dan orang tua 

(1) Mendiskusikan perkembangan belajar anak dan 

menemukan cara yang lebih akomodatif untuk 

memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus 

dalam belajar di sekolah Inklusif; 

(2) Menyusun, melaksanakan dan menilai keberhasilan 

program pembelajaran individual di rumah dan di 

sekolah; 

(3) Saling mengupayakan bantuan dalam pengadaan 

alat peraga dan sarana belajar; 

(4) Memberikan pengertian kepada siswa lain untuk 

mengikutsertakan temannya yang berkebutuhan 

khusus dalam kegiatan bermain dan belajar. 

e) Guru, pusat sumber, orang tua, dan perguruan 

tinggi 

(1) Saling menjadi sumber informasi dan tempat 

pembelajaran; 

(2) Memprogramkan kegiatan edukasi seperti pelatihan 

dan seminar dengan topik-topik bahasan sesuai 

dengan kebutuhan sekolah inklusif; 

(3) Sebagai tempat referensi untuk membuat rujukan. 

Misalnya, guru sekolah umum meminta orang tua 

untuk membawa anaknya yang berkebutuhan 

khusus ke fakultas psikologi untuk mendapatkan 

layanan test IQ; guru sekolah umum dapat meminta 

orang tua untuk membawa anaknya yang 

berkebutuhan khusus belajar sementara di pusat 

sumber (SLB/SDLB). 
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f) Kepala sekolah, komite sekolah dan pengawas 

sekolah 

1) Memberikan penjelasan dan pendampingan kepada 

guru dan orang tua terkait dengan regulasi dan 

kebijakan sekolah penyelengara pendidikan inklusif; 

2) Memprogramkan gerakan yang mengajak 

keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sekolah. 

g) Sekolah, lembaga swadaya masyarakat, 

pemerintah dan masyarakat 

1) Saling mendukung untuk mempercepat penuntasan 

wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Misalnya, 

diadakannya paket belajar A, B, C dan pembelajaran 

di rumah (home schooling) bagi anak-anak 

berkebutuhan khusus yang karakteristiknya lebih 

kuat untuk belajar di lingkungan rumah; 

2) Saling mengontrol terhadap pelaksanaan regulasi 

dan kebijakan pendidikan, adanya rumah belajar dan 

rumah singgah yang diselenggarakan oleh lembaga 

swadaya masyarakat. 
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D. Aktivitas Pembelajaran 

Tahapan 
Kegiatan 

Deskripsi Kegiatan Waktu 

 
Kegiatan Awal 

 

 Penkondisian peserta 
 Pejelasan tentang peta konsep, 

kompetensi yang akan dicapai, alokasi 
waktu, dan skenario pembelajaran,  

 

10’ 

Kegiatan Inti  Fasilitator  menyampaikan tayangan  
mengenai pendidikan inklusif  

 Peserta memperhatikan tayangan 
materi  

 Peserta melakukan tanya jawab 
tentang konsep Pendidikan Inklusif  

 Fasilitator menayangkan  video 
pendidikan inklusi  

 Peserta melakukan diskusi tentang isi 
tayangan video  

 Peserta mengerjakan LK secara  
kelompok  

 Fasilitator memfasilitasi peserta dalam 
presentasi hasil pengerjaan LK 

 Fasilitator melakukan penguatan 
materi pendidikan inklusi 

 

75’ 

Kegiatan 
Penutup 

 Fasilitator bersama peserta 
menyimpulkan materi pendidikan inklusi 

 Fasilitator bersama peserta melakukan 
refleksi berkenaan dengan kegiatan 
pembelajaran 

 Fasilitator melakukan evaluasi kegiatan 
pembelajaran 1 
 

5’ 
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Identifiksi dalam kelompok hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam 

penyelenggaraan pendidikan Inklusif dan coba kemukakan solusi yang dapat 

mengatasi hambatan tersebut. Kerjakan dalam format di bawah ini  

No 
 

Hambatan yang mungkin 
timbul 

Solusi 

   

 

 

 

  

LEMBAR KERJA A 2.1  
Hambatan dalam Penyelenggaraan Pendidikan 

Inklusif 
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Pilihlah jawaban yang paling tepat  A, B, C atau D 

1) Pendidikan inklusif telah diakui di seluruh dunia sebagai salah satu upaya 

mempercepat pemenuhan hak pendidikan bagi setiap anak. Salah satu 

alasannya adalah ... 

A. terjadi proses edukasi kepada masyarakat agar menghargai adanya 

perbedaan  

B. banyak sekolah reguler yang siap menyelenggarakan pendidikan Inklusif 

C. banyak anak berkebutuhan khusus yang tinggal di daerah-daerah tidak 

dapat bersekolah di SLB  

D. sekolah Inklusif menyatukan anak dengan kehidupan nyata 

2) Sebelum penyelenggaraan pendidikan Inklusif dicanangkan, sebenarnya 

telah dikembangkan model pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus 

dengan menyertakan mereka di kelas reguler, yaitu... 

A. pendidikan kesejajaran 

B. pendidikan terpadu 

C. pendidikan segregsi 

D. pendidikan kesetaraan 

 

  

LATIHAN 1 
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E. Rangkuman 

 

1. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang terbuka dan ramah 

terhadap pembelajaran dengan mengedepankan tindakan 

menghargai dan merangkul perbedaan. 

2. Tujuan pendidikan Inklusif adalah: 

a. Memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap 

pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan dan tepat dalam 

wilayah tempat tinggalnya 

b. Memastikan semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar 

yang kondusif agar seluruh anak terlibat dalam proses 

pembelajaran. Jadi, Inklusif dalam pendidikan merupakan proses 

peningkatan partisipasi siswa dan mengurangi keterpisahannya 

dari budaya, kurikulum dan komunitas sekolah setempat. 

3. Prinsip Pendidikan Inklusif meliputi : (a) Terbuka, adil, tanpa 

diskriminasi; (b) Peka terhadap setiap perbedaan; (c) Relevan dan  

akomodatif terhadap cara belajar; (d) Berpusat pada kebutuhan dan 

keunikan setiap individu peserta didik; (e) Inovatif dan fleksibel; (f) 

Kerja sama dan saling mengupayakan bantuan; dan (g) Kecakapan 

hidup yang mengefektifkan potensi individu peserta didik dengan 

potensi lingkungan 

4. Landasan pendidikan inklusif meliputi landasan filosofis, yuridis, 

pedagogis, dan Empiris.   

5. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif: (a)  Pendidikan 

yang ramah; (b) Mengakomodasi kebutuhan; (c) Mengembangkan 

potensi peserta didik seoptimal mungkin. 
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6. Kelompok atau individu yang mewakili pemangku kepentingan di 

sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sebagai berikut: 

(a) Siswa; (b) Orang tua; (c) Guru; (d) Kepala sekolah dan komponen 

sekolah lainnya; (e) Komite sekolah, (f) Pengawas sekolah; (g) Pusat 

sumber (SLB/SDLB); (h) Lembaga swadaya masyarakat lokal, 

nasional, dan internasional; (i) Perguruan Tinggi; (j) Profesional; (k) 

Pemerintah; dan (l) Masyarakat. 
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III. KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 : PERLINDUNGAN ANAK 
 

A. Deskripsi Materi 

Materi  ini memfasilitasi kepala sekolah dalam meningkatkan kemampuan 

dan keterampilan pengelolaan Perlindungan Anak di sekolah dengan 

lebih baik. Keberhasilan program pendidikan di sekolah dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, di antaranya adalah pengelolaan lingkungan dan 

pembelajaran yang kondusif dan memerhatikan perlindungan dan 

kesejahteraan anak yang optimal. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menekankan 

pentingnya langkah-langkah untuk memberikan perlindungan dan 

kesejahteraan anak. Anak-anak tidak akan bisa belajar dengan maksimal 

apabila mereka merasa tidak aman di sekolah, mendapat ancaman baik 

dari kepala sekolah, guru, karyawan maupun dari teman, diperlakukan 

dengan tidak baik oleh warga sekolah, mendapatkan cemoohan, hinaan 

atau tidak diperhatikan dan tidak dihargai sebagai individu. Anak-anak 

akan belajar dengan maksimal apabila kesejahteraan di sekolah 

terpenuhi seperti diberikannya hak-hak anak secara maksimal untuk 

berpartisipasi, hak untuk tumbuh dan berkembang, dan dihargai serta 

disediakan fasilitas sekolah/madrasah yang aman dan sesuai dengan 

kebutuhan tumbuh kembang mereka. Pengelolaan perlindungan dan 

kesejahteraan anak di sekolah ini juga memerhatikan sistem pendidikan 

Inklusif yang memberikan kesempatan belajar kepada seluruh 

masyarakat tanpa melakukan pembedaan berdasarkan gender, agama, 

ras, geografi, budaya, kelompok masyarakat dengan HIV/AIDS, dan 

berkebutuhan khusus. Pengelolaan perlindungan anak sangat 

bergantung pada keahlian kepala sekolah dalam hal pemahaman konsep, 

perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring, evaluasi dan tindak 

lanjut penerapan prinsip perlindungan anak di sekolah. Kepemimpinan 

sekolah dalam pengelolaan perlindungan anak harus mendapat 

dukungan semua pihak, baik warga sekolah maupun pemangku 
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kepentingan lainnya. Kepala sekolah harus mampu mensosialisasikan 

penerapan prinsip perlindungan anak untuk membangkitkan kepedulian 

para pemangku kepentingan sehingga akhirnya bersedia diberdayakan 

dalam mendukung pengelolaan perlindungan anak. Melalui bahan ajar 

ini, pengawas sekolah dan kepala sekolah diharapkan mampu memahami 

pendidikan Inklusif dan perlindungan anak. Bahan ajar ini terdiri dari dua 

kegiatan pembelajaran, kegiatan pembelajaran satu membahas tentang 

pendidikan Inklusif yang meliputi konsep pendidikan Inklusif dan 

penyelenggaraan pendidikan Inklusif. Kegiatan pembelajaran dua 

membahas tentang perlindungan anak, yang mencakup konsep 

perlindungan anak dan sekolah ramah anak. Masing-masing kegiatan 

pembelajaran dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran, lembar kerja, 

rangkuman, penilaian dan refleksi. 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta dapat 

menjelaskan: 

1. konsep perlindungan anak 

2. konsep Sekolah Ramah Anak  

 

C. Uraian Materi.  

1. Konsep Perlindungan Anak 

a. Pengertian Perlindungan Anak 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak anak adalah 

bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan 

dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan 

negara. Sementara itu perlindungan anak adalah segala kegiatan 

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 
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dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Hendaknya semua pihak dari mulai keluarga, lembaga sekolah, 

pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan harmonis 

melakukan berbagai upaya untuk melindungi anak dan 

melakukan upaya dalam mensejahterakan anak.   

Pentingnya perlindungan pada anak karena  Jumlah anak 

berkisar 50% dari jumlah penduduk, anak belum mampu mandiri, 

anak dalam proses berkembang baik fisik maupun mental, masa 

depan bangsa tergantung pada kualitas anak, anak merupakan 

amanah Tuhan yang harus dijaga dan dipelihara.  

b. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak 

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila, UUD 

1945 dan prinsip-prinsip dari Konvensi Hak Anak yaitu: 

1. Non diskriminasi; 

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak; 

3. Kelangsungan hidup dan perkembangan; 

4. Penghargaan terhadap pendapat anak. 

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-

hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 

berakhlak mulia, dan sejahtera. 

c. Hak dan Kewajiban Anak 

Penting bagi guru, orang tua dan pengasuh anak usia dini untuk 

mengetahui hak dan kewajiban seorang anak. Hak anak 

merupakan kewajiban para orang tua, masyarakat, sekolah dan 

pemerintah untuk memenuhinya.  Di bawah ini adalah beberapa 
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hak dan kewajiban anak berdasarkan  Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi secarawajar sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungandari 

kekerasan dan diskriminasi;  

2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri 

dan status kewarganegaraan; 

3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, 

berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan 

dan usianya, dalam bimbingan orang tua; 

4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, 

dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam ha 

ini karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin 

tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar 

maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai 

anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan 

jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, 

spiritual, dan social; 

6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 

dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain 

hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat, khusus bagi 

anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh 

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki 

keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus; 

7) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, 

menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai 

dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi 



 

32  Manajemen Sekolah dan Kepemimpinan Sekolah 

pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan 

dan kepatutan; 

8) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan 

waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, 

berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan 

tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri; 

9) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh 

rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf 

kesejahteraan social; 

10) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau 

pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas 

pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 

diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 

penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 

ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang 

tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk 

perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka 

pelaku dikenakan pemberatan hukuman; 

11) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, 

kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah 

menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi 

kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan 

terakhir; 

12) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: 

penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam 

sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; 

pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur 

kekerasan;dan pelibatan dalam peperangan; 

13) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang 

tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh 
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kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, 

atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila 

sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat 

dilakukan sebagai upaya terakhir; 

14) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: 

mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan 

penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh 

bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam 

setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri 

dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang 

objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk 

umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku 

kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum 

berhak dirahasiakan; 

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana 

berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. 

Sedangkan tanggung jawab dan kewajiban anak adalah sebagai 

berikut: 

1) menghormati orang tua, wali, dan guru; 

2) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; 

3) mencintai tanah air, bangsa, dan negara; 

4) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;  

5) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. 

Untuk dapat mengetahui dan memahami serta mengerti apa 

yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya, maka tugas 

orang tua, guru, masyarakat dan pemerintah untuk membimbing, 

mendidik dan mengasuhnya. Dengan adanya pendidikan dan 

pengasuhan yang oftimal maka diharapkan anak dapat 

memahami dan sekaligus dapat melaksanakan tanggung jawab 

dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari.  
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d. Kewajiban Orang Tua, Pemerintah dan Masyarakat 

dalam Perlindungan Anak 

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua 

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan perlindungan anak.  Pertama, Negara dan 

pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati 

dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, 

agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, 

status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik 

dan/atau mental. Negara dan pemerintah berkewajiban dan 

bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan 

prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara 

dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan 

kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban 

orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung 

jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi 

penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah 

menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam 

menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat 

kecerdasan anak. 

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap 

perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran 

masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang 

tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:        

(1)  mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 

menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, 

dan minatnya; 

(2) dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.  

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui 

keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat 

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka 
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kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga, 

yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan yang berlaku. 

2. Sekolah Ramah Anak 

Penerapan Sekolah Ramah Anak (SRA) memerlukan keterlibatan dan 

partisipasi semua pihak dalam mewujudkan suasana belajar dan 

proses Pembelajaran Aktif-Inovatif-Kreatif-Efektif-Menyenangkan 

(PAIKEM) untuk anak, guru dan warga sekolah lainnya. Anak-anak 

yang belajar di sekolah ramah anak tumbuh sehat dan gembira 

dalam bimbingan para guru yang penuh perhatian dan bermotivasi 

tinggi, didukung oleh keluarga dan masyarakat yang membantu 

seluruh anak perempuan dan laki-laki, termasuk anak yang 

memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus 

dalam lingkungan yang aman, bersih, sehat, hijau, Inklusif dan 

nyaman serta bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat 

sekitarnya. Sekolah Ramah Anak  memiliki karakteristik umum 

sebagai berikut: 

a. Melindungi dan menjamin keselamatan anak-anak perempuan 

dan anak laki-laki termasuk anak yang memerlukan pendidikan 

khusus dan/atau pendidikan layanan khusus dari gangguan fisik, 

psikososial dan risiko bencana; 

b. Menjamin kesehatan anak perempuan dan anak laki-laki 

termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau 

pendidikan layanan khusus selama berada di sekolah/madrasah; 

c. Mengembangkan budaya sekolah/madrasah yang peduli 

lingkungan dan mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa 

termasuk dalam situasi darurat; 

d. Membuka kesempatan belajar bagi setiap anak perempuan dan 

laki-laki termasuk yang memerlukan pendidikan khusus dan 

pendidikan layanan khusus; 
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e. Menerapkan kurikulum yang sesuai dengan usia, kemampuan 

dan cara belajar anak perempuan dan laki-laki, termasuk anak 

yang memerlukan pendidikan khusus dan/ atau pendidikan 

layanan khusus; 

f. Melibatkan peran serta keluarga, masyarakat sekitar dan pihak-

pihak lainnya dalam pengelolaan pendidikan; dan 

g. Menerapkan pembelajaran yang PAIKEM. 

Adapun prinsip-prinsip dalam penerapan Sekolah Ramah Anak  

disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan 

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 5, serta Peraturan 

Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2012 perihal Pedoman Penerapan 

Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana. Prinsip-prinsip tersebut 

meliputi: 

a. Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum; 

b. Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis 

kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, 

kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya; 

c. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling 

baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap 

kebijakan, program, dan kegiatan; 

d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, 

yaitu menjamin hak anak untuk hidup, dan tumbuh dan 

berkembang semaksimal mungkin dalam semua aspek 

kehidupannya, termasuk aspek fisik, emosional, psikososial, 

kognitif,sosial, budaya; dan 

e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu mengakui dan 

memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk berkumpul 

secara damai, berpartisipasi aktif dalam setiap aspek yang 

mempengaruhi kehidupan mereka, untuk mengekspresikan 
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pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang 

mempengaruhi dirinya, dan mendapatkan pendapat mereka 

didengar dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh. 

Sedangkan nilai-nilai yang harus dibangun guru dan tenaga 

kependidikan lainnya di Sekolah Ramah Anak adalah sebagai berikut: 

a. Menghormati hak asasi manusia termasuk hak-hak anak: yaitu 

menjadikan hak asasi manusia termasuk hak-hak anak sebagai 

pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan 

kegiatan; 

b. Berorientasi pemberdayaan: yaitu peningkatan kemampuan 

warga sekolah/ madrasah termasuk anak menjadi arah kebijakan, 

program dan kegiatan; 

c. Kemandirian; yaitu mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya 

yang dimiliki; 

d. Keberlanjutan: yaitu mengutamakan penguatan lembaga yang 

ada dan mendukung; 

e. Kearifan lokal: yaitu menggali dan mendayagunakan kearifan lokal 

yang mendukung; 

f. Kemitraan: yaitu berupaya melibatkan pemangku kepentingan 

termasuk anak secara individu maupun dalam kelompok untuk 

bekerja sama; 

g. Inklusif: yaitu memperhatikan kepentingan warga sekolah 

terutama anak berkebutuhan khusus; 

h. Relevan dengan kondisi keseharian anak: yaitu tanggap terhadap 

perubahan kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan kondisi keseharian anak; 

i. Mengembangkan sistem berpikir kritis, kreatif, dan peduli: yaitu 

mendukung tumbuhnya sistem berpikir kritis, kreatif dan peduli 

sejak usia anak; 
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j. Kehati-hatian: yaitu menghindari munculnya kerentanan dan 

ketergantungan warga sekolah/madrasah termasuk anak 

terhadap sumber daya di luar diri; dan 

k. Penegakan fungsi sekolah/madrasah: yaitu layanan prima PHPA 

senantiasa menjadi prioritas utama sekolah/madrasah termasuk 

dalam keadaan darurat. 

Kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi 

hak pendidikan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan 

Budaya. Dalam hal ini, penerapan Sekolah Ramah Anak  memastikan 

para pemangku kepentingan menghormati ketersediaan pendidikan 

dengan tetap menghormati partisipasi masyarakat dalam 

menyelenggarakan pendidikan; melindungi aksesibilitas anak 

perempuan dan anak laki-laki termasuk anak berkebutuhan khusus; 

menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memastikan 

pendidikan diselenggarakan relevan secara budaya termasuk bagi 

kelompok minoritas dan penduduk asli; memenuhi ketersediaan 

pendidikan dengan aktif mengembangkan sekolah/madrasah yang 

aman, bersih, sehat, hijau, Inklusif dan nyaman bagi perkembangan 

fisik, kognisi dan psikososial anak perempuan dan anak laki-laki 

termasuk ABK; memenuhi ketersediaan pendidikan melalui 

pengembangan kurikulum yang mencerminkan kebutuhan semua 

anak untuk tumbuh dan berkembang di dunia yang sedang berubah. 

Penerapan sekolah ramah anak  harus mampu menjamin 

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta 

relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi 

tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, 

nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan 

secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.  

 

D. Aktifitas Pembelajaran 
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Tahapan 
Kegiatan 

Deskripsi Kegiatan Waktu 

 
Kegiatan Awal 

 

 Penkondisian peserta 
 Pejelasan tentang peta konsep, 

kompetensi yang akan dicapai, alokasi 
waktu, dan skenario pembelajaran,  

 

10’ 

Kegiatan Inti  Fasilitator  menyampaikan tayangan  
mengenai perlindungan anak  

 Peserta memperhatikan tayangan 
materi perlindungan anak 

 Peserta melakukan tanya jawab 
tentang perlindungan anak  

 Fasilitator menayangkan  video 
perlindungan anak  

 Peserta melakukan diskusi tentang isi 
tayangan video  

 Peserta mengerjakan LK secara  
kelompok  

 Fasilitator memfasilitasi peserta dalam 
presentasi hasil pengerjaan LK 

 Fasilitator melakukan penguatan 
materi perlindungan anak 

 

75’ 

Kegiatan 
Penutup 

 Fasilitator bersama peserta 
menyimpulkan materi perlindungan anak 

 Fasilitator bersama peserta melakukan 
refleksi berkenaan dengan kegiatan 
pembelajaran 

 Fasilitator melakukan evaluasi kegiatan 
pembelajaran 2 
 

5’ 
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Lembar Kerja ini bertujuan untuk melengkapai pemahaman Anda dalam 

memahami konsep perlindungan anak dan Sekolah Ramah Anak . Kerjakan 

LK ini secara kelompok! 

NO ASPEK URAIAN 

1 Pengertian anak  

2 Pengertian perlindungan 

anak 

 

 

3 Landasan hukum 

perlindungan anak 

 

 

4 Asas perlindungan anak  

5 Tujuan perlindungan anak  

6 Hak dan Kewajiban anak  

7 Kewajiban dan tanggung 

jawab orang tua  dalam 

perlindungan anak 

 

 

 

8 Kewajiban dan tanggung 

jawab pemerintah dan 

masyarakat dalam 

perlindungan anak   

 

 

 

 

9 Karakteristik sekolah ramah 

anak 

 

 

10 Prinsip, Nilai dan Lingkup 

Sekolah Ramah Anak 

 

LEMBAR KERJA 2.2 

KONSEP PERLINDUNGAN ANAK 
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  Pilihlah jawaban yang paling tepat  A, B, C atau D 

1. Di bawah ini adalah pernyataan tentang pentingnya perlindungan pada anak, 

dikarenakan.. 

A. Jumlah anak berkisar 30% dari jumlah penduduk, anak belum mampu 

mandiri, anak dalam proses berkembang baik fisik maupun mental, masa 

depan bangsa tergantung pada kualitas anak, anak merupakan amanah 

Tuhan yang harus dijaga dan dipelihara.  

B. Jumlah anak berkisar 50% dari jumlah penduduk, anak belum mampu 

mandiri, anak dalam proses berkembang baik fisik maupun mental, masa 

depan bangsa tergantung pada kualitas anak, anak merupakan amanah 

Tuhan yang harus dijaga dan dipelihara.  

C. Jumlah anak berkisar 40% dari jumlah penduduk, anak belum mampu 

mandiri, anak dalam proses berkembang baik fisik maupun mental, masa 

depan bangsa tergantung pada kualitas anak, anak merupakan amanah 

Tuhan yang harus dijaga dan dipelihara.  

D. Jumlah anak berkisar 60% dari jumlah penduduk, anak belum mampu 

mandiri, anak dalam proses berkembang baik fisik maupun mental, masa 

depan bangsa tergantung pada kualitas anak, anak merupakan amanah 

Tuhan yang harus dijaga dan dipelihara.  

2. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila, UUD 1945 dan 

prinsip-prinsip dari Konvensi Hak Anak yaitu,... 

A. Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, dan 

perkembangan, dan Penghargaan terhadap pendapat anak 

B. Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Kelangsungan 

hidup, dan Penghargaan terhadap pendapat anak 

C. Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Kelangsungan 

hidup dan perkembangan, dan Penghargaan terhadap pendapat anak 

D. Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, dan Penghargaan 

terhadap pendapat anak 

LATIHAN 2 
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E. Rangkuman 

1. Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan.  

2. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 

pemerintah, dan negara.  

3. perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. 

4.  Pentingnya perlindungan pada anak karena  Jumlah anak berkisar 

50% dari jumlah penduduk, anak belum mampu mandiri, anak dalam 

proses berkembang baik fisik maupun mental, masa depan bangsa 

tergantung pada kualitas anak, anak merupakan amanah Tuhan 

yang harus dijaga dan dipelihara.  

5. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila, UUD 

1945 dan prinsipprinsip dari Konvensi Hak Anak yaitu,Non 

diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Kelangsungan 

hidup dan perkembangan, dan Penghargaan terhadap pendapat 

anak 

6. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 

anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi 

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan 

sejahtera. 
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LAMPIRAN 

 

Refleksi 

Setelah kegiatan pembelajaran ini, saudara dapat melakukan refleksi dengan 

menjawab pertanyaan berikut ini ! 

1. Apakah saudara sudah memahami tentang materi pendidikan inklusif dan 

materi perlindungan anak? 

2. Pengalaman penting apa yang saudara peroleh setelah mempelajari materi 

ini? 

3. Apa manfaat materi pendidikan inklusif dan materi perlindungan anak 

terhadap tugas seorang pengawas sekolah dan kepala sekolah? 

4. Apa rencana tindak lanjut yang akan saudara lakukan setelah kegiatan ini? 

 


