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BAB II  

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR  

2.1 LANDASAN TEORI  

 Strategi Pembelajaran  

Kata strategi memiliki beberapa pengertian namun memiliki sebuah makna inti yang 

sama yaitu rencana yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Cambridge 

Dictionary menyebutkan startegi merupakan sebuah rencana yang telah dibuat secara 

terperinci untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

mengatakan strategi merupakan rencana cermat untuk mencapai sebuah sasaran khusus.  

Zain dan Djamarah (2010) mengatakan strategi merupakan suatu garis – garis besar 

haluan untuk sebagai sebuah usaha dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.  

Pembelajaran memiliki kata dasar “belajar” yang memiliki berbagai arti berdasarkan 

pandangan dan pendapat para ahli yang berbeda. Berikut ini beberapa arti kata belajar 

yang berbeda yaitu (Zain dan Djamarah, 2010) :  

1. Belajar merupakan sebuah kegiatan meneliti fakta yang ada untuk dengan perolehan 

hasil yang berbeda – beda.  

2. Belajar merupakan sebuah proses meninjau sebuah teori yang telah dirumuskan secara 

berbeda – beda . 

3. Belajar merupakan sebuah usaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan. 

4. Belajar merupakan sebuah proses mengubah perilaku seseorang melalui interaksi 

dengan lingkungannya.  

Melalui beberapa definisi diatas strategi pembelajaran merupakan rencana yang telah 

dirancang dalam sebuah pokok besar dengan bertujuan untuk mengubah perilaku dan 

memberikan pengetahuan kepada seorang individu agar dapat mencapai sasaran yang 

diinginkan secara optimal.  

Zain dan Djamarah (2010) dalam buku karyanya menyebutkan terdapat beberapa 

klasifikasi yang penting untuk diperhatikan sebelum merencanakan sebuah strategi 

pembelajaran. Menetapkan konsep dasar strategi belajar mengajar menjadi dasar utama 

tujuan perubahan perilaku yang ingin dicapai lalu kemudian menentukan pilihan 

pendekatan yang ingin dilakukan serta prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar 

yang sesuai untuk mencapai kriteria belajar mengajar yang diharapkan. Setelah memiliki 

konsep dasar langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran pembelajaran yang ingin 

dicapai dimulai dari sasaran khusus, umum hingga universal yang memiliki cakupan luas 
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sehingga setelah melalui proses pembelajaran terdapat kualifikasi manusia yang 

diidamkan dan perkembangan yang dialami berlangsung secara optimal. Pemahaman 

bahwa belajar mengajar merupakan sebuah sistem yang memiliki sebuah kesatuan 

komponen yang tidak dapat terpisahkan misalnya antara tujuan, bahan, siswa, guru, 

metode, hingga evaluasi memiliki keterkaitan yang erat karena memiliki peran penting 

dalam melaporkan perkembangan yang telah dicapai oleh anak. Guru tidak boleh hanya 

memperhatikan satu komponen melainkan guru harus memperhatikan komponen – 

komponen pembelajaran secara keseluruhan. Sehingga hakikat belajar adalah perubahan, 

artinya tujuan besar dari sebuah proses pembelajaran adalah terjadinya sebuah perubahan 

perilaku baik melalui lingkungan, pengetahuan, kelompok maupun pribadi individu itu 

sendiri.  

Setelah memiliki pemahaman tentang konsep dasar dan hakikat belajar guru perlu 

memperhatikan model belajar pada setiap siswa yang berbeda satu dengan lainnya. 

Berikut ini beberapa model belajar pada siswa yaitu :  

1 Signal learning, sebuah pembelajaran yang menganut teori Conditining oleh Pavlov 

dimana dalam pembelajaran ini emosi anak dilibatkan didalamnya kemudian anak 

diberikan sebuah stimulus yang umum lalu anak diharapkan dapat memberikan respon 

yang sesuai atas stimulus yang diberikan. Stimulus response learning merupakan 

instrumental learning oleh Kinble (1961) dalam proses pembelajaran yang dilakukan 

terdapat trial and error (mencoba – coba) dan reinforcement (penguatan) atas 

stimulus yang diberikan.  

2 Chaining, sistem pembelajaran menghubungkan satu ikatan dengan ikatan lainnya. 

Pembelajaran yang dilakukan menganut prinsip berkesinambungan dan pengulangan.  

Verbal association learning merupakan pembelajaran dengan menggunakan sebuah 

benda tertentu kemudian anak menyebutkan nama benda tersebut. Pembelajaran ini 

masih berkaitan dengan chaining yang menghubungkan sebuah ikatan S-R.   

3 Discrimination learning, sebuah pembelajaran yang dilakukan dengan 

mengelompokkan dan membedakan benda tertentu. Dalam pembelajaran ini anak 

telah menguasai sistem chaining dan verbal association sehingga ia dapat 

menyebutkan objek atau subjek yang ingin dikelompokkan.  

4 Concept learning, pembelajaran yang dilakukan melalui pengertian. Dalam 

pembelajaran ini anak telah memiliki proses kognitif yang fundamental sehingga ia 

dapat mengadakan representasi tentang sekitarnya dengan menggunakan bahasa. 
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Pembelajaran dengan konsep melibatkan beberapa hal secara luas sehingga 

kemampuan abstraksi cukup tinggi.  

5 Rule learning, sebuah pembelajaran yang biasanya diterapkan dalam sekolah. Proses 

pembelajaran yang dilakukan telah disepakati bersama dan terdapat sebuah faedah 

mutlak yang harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.  

6 Ekspository learning, pembelajaran yang telah disiapkan guru secara rapi dan 

tersistematis. Dalam pembelajaran ini terdapat beberapa prosedur besar yang 

dilakukan yaitu persiapan, memberikan uraian singkat (pembukaan), penyampaian 

materi (presentasi), dan resitasi (guru memberi pertanyaan kepada anak).  

7 Mastery learning, pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan materi kepada 

anak lalu ia mempelajari sendiri. Sehingga penguasaan materi anak berbeda satu 

dengan lainnya.  

 

Setiap anak yang memiliki perbedaan model belajar lebih baik diberikan 

pengelompokkan belajar yakni dengan memisahkan ke dalam beberapa kelompok sesuai 

dengan tipe dan cara belajar masing – masing anak. Dalam pengorganisasian kelompok 

metode pembelajaran yang diterapkan disesuaikan dengan jumlah anak satu kelompok. 

Seperti seminar, diskusi, klasikal, tutorial, dan lain sebagainya sesuai dengan kreativitas 

guru dan keadaan kelas. Implementasi pembelajaran melalui serangkaian proses baik oleh 

guru maupun siswa dalam hal ini guru dan siswa memiliki pembagian job description 

yang telah ditetapkan. Dalam proses pembelajaran anak mendapatkan dukungan rasa 

aman dan nyaman sehingga anak merasa tertantang untuk berproses dalam mencapai 

sebuah tujuan pembelajaran yang diharapkan.   

Aryani, dkk (2004) mengatakan bahwa membangun pembelajaran yang aktif bagi 

siswa merupakan sebuah hal penting agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan 

efektif. Setiap anak memiliki gaya belajar (learning style) yang berbeda satu dengan 

lainnya. Dalam menentukan strategi dan metode yang tepat guru harus memperhatikan 

gaya belajar setiap anak sehingga suasana belajar di dalam kelas yang dirasakan 

menyenangkan dan materi yang diberikan tersampaikan secara maksimal. Guru dapat 

menyampaikan materi pembelajaran dengan strategi dan metode yang bervariasi sesuai 

dengan keadaan dan respon siswa. Berikut ini beberapa contoh strategi pembelajaran aktif 

yang dapat diterapkan yaitu :  

1. Critical Incident (Pengalaman Penting), strategi ini digunakan dengan cara 

melibatkan siswa sejak awal materi pembelajaran dengan melihat pengalaman mereka. 
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Misalnya ketika ingin belajar mengenai bagaimana cara memasak, anak diminta untuk 

menceritakan hal – hal yang pernah ia ketahui tentang memasak melalui pengalaman 

yang pernah ia amati.  

2. Prediction Guide (Tebak Pelajaran), startegi ini digunakan dengan cara melibatkan 

siswa secara aktif dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Sejak awal 

siswa diberikan kesempatan untuk menebak materi apa yang sesungguhnya ingin 

disampaikan oleh guru. Misalnya ketika anak akan diberikan materi pelajaran dengan 

tema “Buah – Buahan” guru hanya membuka dengan menyebutkan contoh – contoh 

buah atau bahkan hanya menyebutkan ciri – ciri buah. Ketika akhir pembelajaran 

anak diminta untuk menyebutkan materi apa yang disampaikan oleh guru.  

3. Instant Assessment (Penilaian Instan), strategi ini digunakan dengan cara memberikan 

pertanyaan kepada anak sejak awal pembelajaran untuk mengetahui respon siswa 

terhadap materi yang akan disampaikan. Misalnya saat anak akan diberikan materi 

dengan tema “Transportasi” guru dapat mengajukan pertanyaan sederhana 

“Transportasi apa yang anak – anak sukai?”,  “Mengapa anak – anak menyukai 

transportasi tersebut?”.  

4. True or False (Benar apa Salah), strategi ini digunakan dengan menumbuhkan 

kerjasama tim dan belajar secara langsung. Anak dibagi dalam beberapa kelompok 

kecil kemudian guru memberikan pernyataan – pernyataan yang isinya sebagian 

pernyataan benar dan sebagian pernyataan salah. Anak diminta untuk menjawab 

sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki. Misalnya “Sebelum makan kita harus 

mencuci tangan” “Benar atau Salah?”.  

5. Inquiring Minds Want to Know (Bangkitkan Minat), strategi ini digunakan dengan 

cara membangun rasa ingin tah siswa dengan meminta mereka membuat perkiraan 

tentang suatu topik. Misalnya guru dapat memberikan pertanyaan terbuka seperti 

“Menurut anak – anak bagaimana hujan dapat terjadi?”. Anak diberikan kesempatan 

untuk memberikan dugaan dan guru berperan untuk membangkitkan semangat anak 

untuk memberikan jawaban sesuai dengan perkiraan mereka sehingga akan muncul 

rasa ingin tahu yang tinggi.  

6. Card Sort (Sortir Kartu), strategi ini dapat diterapkan dengan cara kolaboratif untuk 

mengajarkan tentang konsep dan karakteristik klasifikasi dengan menggunakan kartu. 

Kegiatan pembelajaran ini dapat melibatkan aktivitas fisik sehingga menciptakan 

suasana kelas yang lebih aktif. Misalnya anak diberikan beberapa kartu tentang 
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“Sayur” dan “Buah” secara acak, lalu anak diminta untuk berkumpul sesuai dengan 

klasifikasi yang telah ditentukan yaitu sayur dan buah.  

7. Peer Lesson (Belajar dari Teman), strategi ini digunakan untuk menggairahkan 

kemauan siswa untuk mengajarkan materi kepada temannya. Anak diberikan 

kesempatan untuk membagikan pengetahuan mereka kepada teman – temannya. 

8. Role Play (Bermain Peran), strategi ini digunakan untuk membuat aktivitas 

pembelajaran menjadi lebih aktif dan hidup dengan memberikan peran tertentu untuk 

diperankan oleh siswa. Dalam strategi ini siswa akan diberikan arahan karakteristik 

yang akan diperankan secara rinci lalu melakukan perannya.  

 

 Kurikulum 2013  

Kurikulum merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari dunia pendidikan. 

Kurikulum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki definisi perangkat 

mata pelajaran atau mata kuliah pada lembaga pendidikan mengenai bidang atau keahlian 

khusus. Dalam Oxford Dictionary dikatakan bahwa “Curriculum is the subjects 

comprising a course of study in school or college” kurikulum merupakan mata pelajaran 

atau mata kuliah dalam sekolah. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional mengatakan bahwa kurikulum merupakan sebuah perangkat, 

perencanaan dan pengaturan mengenai suatu tujuan dari pembelajaran yang didalamnya 

berisi materi pembelajaran dan cara yang digunakan dalam sebuah kegiatan pembelajaran 

sehingga kurikulum ini menjadi sebuah acuan terselenggaranya sebuah pembelajaran 

(Kemendikbud, 2015). Menurut Triwiyanto (2015), kurikulum merupakan seperangkat 

rencana dan penataan tentang tujuan dan isi pembelajaran yang digunakan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar agar produktivitas pendidikan 

tercapai. Produktivitas yang dimaksud adalah efisiensi dan efektivitas dalam mencapai 

tujuan pendidikan. Scott (2008) dalam Early Childhood Curriculum mengatakan bahwa 

“A Curriculum may refer to a system, as in a national curriculum; an institution, as in a 

school curriculum; or even to an individual school, as in the school geography 

curriculum”. Kurikulum seperti sebuah sistem dalam negara, institusi, dan sekolah. 

Kurikulum merupakan sebuah acuan dalam menetukan arah tujuan yang ingin dicapai 

oleh sebuah lembaga pendidikan. Melalui beberapa definisi diatas dapat dikatakan bahwa 

kurikulum memiliki arti dan makna yang sangat luas. Kurikulum dapat diilustrasikan 

sebagai sebuah rumah yang memiliki beberapa komponen ruang di dalamnya dengan 

fungsi dan tujuan tertentu.  
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Kurikulum tidak hanya terbatas pada sejumlah kegiatan sesuai mata pelajaran namun 

kurikulum juga meliputi segala sesuatu yang mempengaruhi perkembangan siswa seperti : 

personil, fasilitas, dan sarana prasarana di sekolah (Hamalik , 2006).  Dalam 

pelaksanaannya kurikulum memiliki beberapa komponen penting yang berkaitan satu 

dengan lainnya yaitu : isi kurikulum, tujuan yang ingin dicapai, metode pembelajaran 

yang digunakan dan evaluasi & assessment . Beberapa hal ini merupakan komponen 

dasar yang sangat penting dalam berdirinya sebuah kurikulum karena setiap komponen 

ini tidak dapat berdiri sendiri. Isi kurikulum mencakup hal – hal internal maupun 

eksternal yang terdapat di kurikulum. Tujuan ketercapaian kurikulum berisi tentang 

kompetensi dan hal – hal yang menjadi target capaian dari kurikulum itu sendiri. Metode 

pembelajaran yang digunakan berisi tentang metode – metode dan pendekatan yang 

digunakan untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Evaluasi & assessment 

membantu dalam mengetahui apakah tujuan yang diinginkan telah tercapai atau belum 

(Edwards dkk, 2010).  

Kurikulum 2013 yang disebut sebagai K-13 merupakan kurikulum yang diterapkan di 

Indonesia setelah kurikulum 2006 yang disebut sebagai kurikulum KTSP. Kurikulum ini 

merupakan penyempurnaan kurikulum – kurikulum sebelumnya. Pada K-13 pemerintah 

telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan, Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, 

Silabus dan Pedoman Implementasi Kurikulum, setiap satuan pendidikan masih sama 

halnya seperti Kurikulum 2006 juga menyusun KTSP, kecuali Dokumen 2 yang berupa 

Silabus setiap mata pelajaran yang telah disusun oleh Pemerintah dan guru tinggal 

menyalin serta menyusunnya kembali menjadi sebuah kesatuan KTSP yang utuh. K-13 

yang diterapkan menekankan pada kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap  

yang bersifat holistik (seimbang). Kompetensi ini dikembangkan dengan memberikan 

berbagai kesempatan pada siswa seperti mengamati, bertanya, menganalisis, bereksplor, 

mencipta dsb sehingga siswa memperoleh pengalaman secara efektif dan kreatif dalam 

ranah konkrit maupun abstrak  (Widyastono, 2015).  

Kurikulum 2013 (K-13) pada PAUD merupakan kurikulum yang menerapkan 

pembelajaran terencana dan terprogram secara holistik integratif agar pada masa emas 

seluruh aspek perkembangan anak dapat terstimulasi secara utuh. Hal ini sangat penting 

karena berdasarkan hasil PISA (Programme for International Student Assessment) 2012 

menyatakan bahwa kemampuan anak Indonesia berusia 15 tahun pada beberapa bidang 

seperti matematika, sains dan membaca masih rendah dibandingkan anak – anak lain di 

dunia. Hasil PISA 2012 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke 64 dari 
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65 negara yang ikut berpartisipasi dalam tes. Analisa menarik dari hasil kajian tersebut 

dikarenakan proses pendidikan di Indonesia masih kurang mendorong anak untuk bepikir 

tingkat tinggi (menganalisis dan mencipta). Pendidikan di Indonesia masih kental pada 

tahap berpikir tingkat awal yaitu mengingat/menghafal kemudian memahami dan 

menerapkan, belum mendorong anak untuk mencapai kemampuan menganalisis, evaluatif 

dan kreatif. Oleh karena itu K-13 PAUD merujuk pada filosofi bahwa :  

1 Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun bangsa pada masa kini 

dan masa mendatang.  

2 Peserta didik merupakan pewaris budaya bangsa yang aktif dan kreatif sehingga anak 

diharapkan dapat peduli, mengenal dan menyayangi budaya yang bangsa serta 

dilestarikan sehingga dapat dijadikan sebagai latar kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara.  

3 Peserta didik merupakan pembelajar yang aktif dan memiliki talenta untuk belajar 

tentang berbagai hal yang ada disekitarnya sehingga anak belajar secara aktif sesuai 

dengan minatnya.  

4 Proses pendidikan membutuhkan keteladanan dan pengayoman secara 

berkesinambungan seperti yang telah dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa 

guru harus menjadi teladan (role model) bagi anak dalam bersikap dan berperilaku.  

5 Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui bermain untuk mengembangkan seluruh 

kompetensi sikap pada anak.   

Melalui beberapa filosofi diatas, K-13 PAUD dilaksanakan dengan berpusat pada 

anak dan guru hanya menjalankan fungsi sebagai fasilitator yang mendampingi dan 

membimbing anak sesuai dengan minatnya. Guru juga harus dapat memahami keunikan 

dan karakter special pada diri anak karena setiap anak memiliki karakteristik yang 

berbeda – beda. Dalam hal ini guru mendorong siswa untuk berkarya dan bereksplor lebih 

agar talenta pada diri anak dapat dikembangkan secara optimal. Karena pada masa emas 

anak mengalami perkembangan yang sangat pesat pada otak dan terdapat banyak sel yang 

berkembang setiap diberikan stimulasi.  

Kurikulum 2013 PAUD menekankan pada beberapa muatan perkembangan pada anak 

yang telah dibagi dalam beberapa kompetensi baik Kompetensi Inti maupun Kompetensi 

Dasar. Kompetensi Inti merupakan capaian anak sesuai dengan Standar Tingkat 

Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) pada akhir layanan PAUD. Kompetensi Dasar 

merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan tema pembelajaran dan 
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pengalaman yang diperoleh dengan mengacu pada Kompetensi Inti. Kompetensi ini 

dikembangkan sesuai dengan keadaan pada diri anak. (Kemendikbud, 2015)   

 

 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan sebuah upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak usia 0 – 6 tahun yang dilakukan dengan memberikan stimulasi 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani 

agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan lanjut (Permendikbud 

No 146, 2014). Pendidikan anak usia dini dilakukan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal 

dan informal (Faradilla, 2013). 

Menurut NAEYC (National Association of Education Young Children) PAUD adalah 

sebuah layanan yang diberikan kepada anak yang baru lahir hingga berusia 8 tahun. Pada 

masa usia dini anak mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan menjadi dasar bagi 

pertumbuhannya pada masa yang akan datang. Setiap anak mengalami tumbuh kembang 

yang berbeda satu dengan lainnya, setiap anak merupakan individu yang unik dan spesial 

(Lee and Recchia, 2013). Anak – anak memiliki beraneka ragam kondisi, karakteristik 

dan budaya sehingga orang tua, guru, maupun masyarakat seharusnya memahami dan 

menerima bahwa setiap anak memiliki kondisi yang berbeda satu dengan lainnya 

(Faradilla, 2013).  

Oleh karena itu, pada masa usia dini seluruh aspek perkembangan anak sangat penting 

untuk mendapatkan perhatian khusus agar setiap tahap perkembangan pada diri anak 

tidak ada yang terlewatkan. Pemberian stimulasi dan pendidikan bagi anak tentunya harus 

memperhatikan perbedaan setiap anak sehingga stimulasi dan pendidikan yang 

didapatkan anak sesuai dengan kebutuhan dirinya.  

 

 Inklusi  

Inklusi memiliki sebuah pengertian keadaan terbuka yang menerima segala situasi dan 

keadaan perbedaan dalam segi apapun sehingga semua orang dapat terlibat di dalamnya. 

Keadaan inklusi meniadakan batasan atau pengelompokkan antar satu kelompok dengan 

kelompok lainnya (daksa.co.id). Sekolah inklusi merupakan suatu sekolah yang 

menampung semua peserta didik di kelas yang sama dengan menyediakan program 

pendidikan yang layak, menantang, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan 
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oleh guru agar anak berhasil, namun disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan 

setiap peserta didiknya (Kadir, 2015). (Rusyani, 2009) mengatakan inklusi merupakan 

pendidikan yang tidak diskriminatif terhadap kondisi perbedaan anak, pendidikan yang 

ramah terhadap semua perbedaan anak, pendidikan yang merangkul semua anak untuk 

belajar dalam komunitasnya. Secara luas lebih luas inklusi memiliki arti melibatkan 

seluruh peserta didik dengan tanpa terkecuali seperti : 

- Anak yang menggunakan bahasa ibu dan bahasa yang minoritas yang berbeda dengan 

bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas.  

- Anak yang beresiko putus sekolah karena mengalami bencana, konflik dalam sosial 

ekonomi, daerah terpencil atau tidak berpestasi dengan baik 

- Anak yang berasal dari golongan agama atau kasta yang berbeda.  

- Anak yang sedang hamil. 

- Anak yang beresiko putus sekolah karena kondisi kesehatan fisik yang lemah 

misalnya terjangkit penyakit – penyakit yang kronis. 

- Anak yang berusia sekolah tetapi tidak bersekolah.  

- Anak mengalami hambatan belajar. 

- Anak yang tidak aktif dalam pembelajaran di kelas.  

Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional tentang pendidikan inklusi pasal 2 ayat (1) 

menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan 

kesempatan yang seluas – luasnya kepada peserta didik dari berbagai kondisi dan latar 

belakang untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuannya. Ayat (2) menyatakan yaitu dengan menciptakan sistem pendidikan yang 

menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminasi bagi semua peserta didik (Faradilla, 

2013).  

Terdapat 2 prinsip inklusi menurut Lee, 2016 yaitu : inklusi merupakan sebuah 

komunitas dan inklusi merupakan proses yang dinamis. Lee mengatakan “Inclusion is 

more than a placement or a service. It is about creating shared spaces, bringing people 

together, and giving them a voice. It takes place within a living classroom community that 

continually changes, according to its members, their interests, and their needs.” Keadaan 

inklusi membawa kebersamaan bagi setiap orang dan memberikan ruang secara bebas 

sesuai dengan kebutuhan dan minat yang disukai. Sehingga keadaan inklusi merupakan 

sebuah situasi yang sangat dinamis dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada.  

Dalam membangun sebuah lingkungan inklusi bagi anak Lee mengatakan “To bring 

children together and create community, teachers can view an activity from a different 
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perspective—observing and thinking about what the children can do together.” Untuk 

membawa anak bergabung secara utuh dalam sebuah komunitas guru harus dapat melihat 

dengan berbagai sudut pandang yang berbeda sehingga guru dapat menciptakan suasanan 

kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh seluruh anak.  

“Making inclusion work for all children involves more than simply reacting to each 

situation as it arises. Think deeply about your beliefs and long-range goals for children 

as you try out strategies and practices that can make a difference in how the children 

navigate their social world.” Dalam merancang lingkungan dan pembelajaran inklusi 

guru melaksanakan proses observasi dan pengamatan yang rinci sehingga kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan dapat berlangsung secara optimal. Guru dituntut untuk 

berpikir secara kritis dalam merancang strategi pembelajaran bagi kelas inklusi.  

Sebuah proceding berjudul “Pendekatan Inklusif Dalam Pendidikan” karya Rusyidi 

dan Darma mengatakan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa model pembagian kelas 

inklusi yaitu :  

1. Kelas Reguler (Inklusi Penuh), Anak belajar bersama sepanjang hari di kelas regular 

dengan menggunakan kurikulum yang sama (tanpa pembedaan satu dengan lainnya).  

2. Kelas regular dengan Cluster, Anak belajar bersama di kelas regular namun anak 

dikelompokkan dalam kelompok khusus sesuai dengan keberagaman anak. 

3. Kelas Reguler dengan Pull Out, Anak belajar bersama bergabung di kelas regular 

namun dalam waktu-waktu tertentu anak ditarik dari kelas regular ke ruang lain untuk 

belajar dengan guru pembimbing khusus.  

4. Kelas Reguler dengan Cluster dan Pull Out Anak belajar bersama anak lainnya di 

kelas regular dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari 

kelas regular ke kelas lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.  

5. Kelas Khusus dengan Berbagai Pengintegrasian Anak belajar di dalam kelas khusus 

pada sekolah regular, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama 

anak lainnya di kelas regular. Kelas Khusus Penuh Anak belajar di dalam kelas 

khusus pada sekolah regular. 
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2.2 KERANGKA BERPIKIR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indonesia merupakan 

negara multikultural 

yang memiliki beragam 

suku dan budaya 

Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD) merupakan 

sebuah jenjang pendidikan 

yang diberikan bagi anak 

yang berusia 0 – 6 tahun. 

Kelas inklusif merupakan kelas 

yang diciptakan untuk dapat 

menerima seluruh anak dengan 

beragam latar belakang dan 

keadaan yang berbeda 

Kurikulum merupakan 

sebuah perangkat 

perencanaan yang digunakan 

untuk mencapai sebuah 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Setiap anak merupakan 

individu yang unik karena 

ia memiliki keadaan yang 

berbeda satu dengan 

lainnya. 

DESAIN P’LEARN  

Berbasis Kurikulum 2013 

Terciptanya lingkungan Pendidikan 

Anak Usia Dini yang inklusi terhadap 

setiap anak yang memiliki beraneka 

ragam perbedaan dari segala aspek 

dan latar belakang. 


