
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Minat 

1. Pengertian Minat 

  Seseorang yang memiliki ketertarikan lebih yang diiringi rasa suka 

bahkan keinginan untuk dapat mendalami atau lebih mengetahui hal yang 

mampu mebuat tertarik dapat disebut dengan minat. Minat yang tumbuh 

pada diri seseorang biasanya merujuk pada sebuah ketertarikan akan suatu 

hal baik berupa sebuah aktivitas ataupun benda lainnya yang mampu 

memikat atau menjadikan seseorang memiliki rasa ingin tahu yang lebih 

terhadap hal tersebut. 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:957) “minat 

merupakan suatu kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu”. 

Sedangkan menurut Slameto (2010:180) “minat adalah suatu rasa lebih 

suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh.” Minat seseorang dapat muncul tanpa dapat diduga atau 

diperkirakan terlebih dahulu, melainkan muncul karena adanya akibat dari 

partisipasi, ataupun pengalaman seseorang terhadap suatu hal yang mampu 

mendorong orang tersebut menjadi tertarik atau memberikan perhatian 

lebih pada hal tersebut. Minat seseorang biasanya juga didasarkan pada hal 

yang menurutnya selain mampu memberikan ketertarikan tersendiri dan 

rasa ingin tahu namun juga dapat mendatangkan kesenangan, keuntungan 
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yang lama kelamaan mampu memberikan rasa kepuasan pada orang 

tersebut dalam melakukan atau menekuni bidang yang diminati.  

  Dari berbagai definisi di atas dapat dipahami bahwa minat 

sesungguhnya suatu kecenderungan yang tinggi dan timbul dari dalam diri 

seseorang terhadap sesuatu baik berupa aktivitas ataupun benda yang 

mampu memberikan rasa ketertarikan, rasa ingin tahu, dan kesukaan 

sehingga orang tersebut memberikan perhatian yang lebih pada hal 

tersebut. Minat yang timbul dari diri seseorang ini juga muncul bukan dari 

bawaan dia lahir melainkan diperoleh kemudian dari hasil pengalaman, 

ataupun aktivitas orang tersebut dalam penerimaan akan suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu tersebut yang kemudian memunculkan 

ketertarikan. 

  Seseorang yang memiliki minat pada sesuatu dengan yang tidak 

memiliki minat akan dapat terlihat dengan jelas bila diamati hal ini terjadi 

karena orang yang memiliki ketertarikan pada suatu hal tersebut akan 

memberikan rangsangan ataupun perilaku yang lebih memperhatikan. 

Apabila seseorang tidak memiliki minat kepada suatu hal yang dia lakukan 

atau kerjakan maka orang tersebut akan terlihat tidak bersemangat dalam 

berhubungan dengan hal tersebut. Melalui minat yang dimiliki seseorang 

dapat mengapresiasikan berbagai hal. Bahkan banyak orang dengan 

menekuni minat yang dia miliki mampu memberikan sebuah keuntungan 

baik bagi dirinya maupun orang lain. Minat juga mampu memberikan 

peran dalam menentukan arah, pola dan dimensi berfikir seseorang dalam 
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beraktifitas. Minat saling berhubungan juga dengan pengetahuan 

seseorang, hal ini terjadi karena diantara keduanya saling memberikan 

penguatan antara satu dengan yang lainnya. seseorang yang memiliki 

minat pada suatu hal akan memicu semangat untuk menekuni dan 

mempelajari hal tersebut sehingga akan mampu menambah pengetahuan 

orang yang menekuni hal ini sebagai suatu akibat dari proses orang 

tersebut menekuni minat yang dia miliki. 

2. Jenis Minat 

  Everyone is uniq diartikan sebagai kata bahwa setiap orang 

memiliki keunikan tersendiri. Keunikan yang dimiliki oleh setiap orang 

dapat tercermin dari perbedaan minat yang dimiliki antar individu. Setiap 

orang memiliki minat tersendiri namun dari berbagai macam minat yang 

dimiliki oleh banyak orang dapat dikelompokan dalam beberapa jenis 

minat. Menurut Ellis (2008:102) “Minat terbagi dalam dua jenis yang 

dapat dilihat dari segi waktu yaitu minat situasional dan minat pribadi”. 

Kedua jenis minat tersebut berbeda antara satu dengan yang lain. Berikut 

adalah penjelasan terkait dua jenis minat tersebut: 

a. Minat Situasional 

Salah satu jenis minat pertama yaitu minat situasional. Minat 

situasional merupakan minat yang dipicu oleh sesuatu di lingkungan 

sekitar. Minat situasional sesuai dengan namanya minat jenis ini 

diartikan sebagai minat yang sifatnya sesaat. Minat situasional 

biasanya terjadi awalnya karena rasa ingin tahu yang mampu menjadi 
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sebuah motivasi bagi individu tersebut untuk dapat lebih mendalami 

hal yang diminati namun lama–lama minat tersebut dapat berkurang 

karena adanya aktivitas yang penghambat perkembangan minat 

tersebut pada sebuah lingkungan atau dapat juga karena minat tersebut 

muncul akibat adanya sebuah kebiasaan atau hal baru yang muncul di 

lingkungan sekitar sehingga menjadikan semua individu yang ada 

disekitar mampu tertarik pada hal tersebut. Namun ternyata hal yang 

menjadi ketertarikan tersebut hilang akibat keberadaannya yang di 

lingkungan sekitar hanya bersifat sementara atau bahkan ada hal yang 

lebih menarik lagi dari hal yang membuatnya tertarik sebelumnya.  

b. Minat Pribadi 

Berbeda dengan jenis minat situasional pada minat pribadi dapat 

dikatakan sebagai kebalikan dari minat situasional. Pada minat pribadi 

yang dimiliki oleh setiap individu lebih bersifat jangka panjang dan 

relatif stabil pada suatu topik atau aktifitas tertentu yang konsisten. 

Seseorang yang miliki minat ini akan lebih bertahan lama dengan hal 

dia minati meski biasanya banyak hal baru yang lebih menarik. 

3. Macam–macam Minat 

  Selain digolongkan kedalam beberapa jenis, minat yang dimiliki 

oleh setiap individu juga terbagi kembali dalam beberapa macam–macam 

minat yang membedakan antara satu dengan yang lain. Menurut Kuder 

dalam Susanto (2014:61) terdapat beberapa macam minat yang dapat 

dikelompokan kedalam beberapa macam minat sebagai berikut: 

Pembinaan Minat Dan Bakat..., Esti Nofiani, FKIP, UMP, 2016



a. Minat terhadap alam sekitar yaitu minat terhadap pekerjaan–pekerjaan 

yang berhubungan dengan alam, binatang dan tumbuhan. 

b. Minat terhadap mekanis, yaitu minat terhadap pekerjaan yang 

bertalian dengan mesin–mesin atau alat mekanik. 

c. Minat hitung menghitung yaitu minat terhadap pekerjaan yang 

membutuhkan perhitungan. 

d. Minat terhadap ilmu pengetahuan yaitu minat untuk menemukan 

fakta–fakta baru dan pemecahan problem. 

e. Minat persuasif yaitu minat terhadap pekerjaan yang berhubungan 

untuk memengaruhi orang lain. 

f. Minat seni yaitu minat terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan 

kesenian, kerajinan, dan kreasi tangan. 

g. Minat leterer yaitu minat yang berhubungan dengan masalah–masalah 

membaca dan menulis berbagai karangan. 

h. Minat musik yaitu minat terhadap masalah–masalah musik, seperti 

menonton konser dan memainkan alat–alat musik. 

i. Minat layanan  sosial yaitu minat yang berhubungan dengan pekerjaan 

untuk membantu orang lain. 

j. Minat klerikal yaitu minat yang berhubungan dengan pekerjaan 

administratif. 

Dari berbagai uraian diatas dapat dinyatakan bahwa minat yang 

dimiliki oleh setiap individu sesungguhnya bukan hanya minat atas dasar 

rasa ketertarikan atau suka terhadap suatu hal saja. Melainkan melalui 
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minat tersebut seseorang juga dapat menentukan macam minat yang 

dimilki oleh setiap individu masing–masing sesuai dengan konsep atau 

pokok keterkaitan minat seseorang tersebut, karena pada dasarnya tidak 

ada minat yang tidak penting dan semua minat dapat digolongkan sesuai 

macamnya.  

4. Ciri–ciri Minat 

  Minat yang dimiliki oleh setiap individu memiliki peran tersendiri 

dalam yang mampu menjadikan antara individu memiliki perbedaan 

tersendiri dengan individu yang lain. Minat tidak dapat dengan mudah 

langsung diketahui. Agar dapat dengan mudah mengetahui bahwa 

seseorang memiliki minat atau tidak terhadap suatu hal, benda ataupun 

kegiatan dapat dilihat melalui beberapa ciri–ciri yang dapat menunjukan 

apakah seseorang memiliki minat atau tidak terhadap suatu hal yang 

dihadapi. Menurut Elizabeth Hurlock dalam Susanto (2014:62) 

menyebutkan kembali terkait ciri-ciri minat antara lain: 

a. Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental. 

Minat disemua bidang berubah selama terjadi perubahan fisik dan 

mental, misalnya perubahan minat dalam hubungannya dengan 

perubahan usia. 

b. Minat tergantung pada kegiatan belajar. Kesiapan belajar merupakan 

salah satu penyebab meningkatnya minat seseorang. 
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c. Minat tergantung pada kesempatan belajar. Kesempatan belajar 

merupakan faktor yang sangat berharga, sebab tidak semua orang 

dapat menikmatinya. 

d. Perkembangan minat mungkin terbatas. Keterbatasan ini mungkin 

dikarenakan keadaan fisik yang tidak memungkinkan. 

e. Minat dipengauhi budaya. Budaya sangat memengaruhi sebab jika 

budaya sudah mulai luntur mungkin minat juga ikut luntur. 

f. Minat berbobot emosional. Minat yang berhubungan dengan perasaan, 

maksudnya bila suatu objek dihayati sebagai sesuatu yang sangat 

berharga, maka akan timbul perasaan senang yang akhirnya dapat 

diminatinya. 

g. Minat berbobot egosentris, artinya jika seseorang senang terhadap 

sesuatu, maka akan timbul hasrat untuk memilikinya. 

Penjelasan di atas dapat diambil beberapa pernyataan penjelas bahwa 

minat yang ada dalam diri setiap individu juga memiliki ciri–ciri tersendiri 

yang artinya keberadaanya dalam diri setiap individu memiliki 

karakteristik tertentu yang menjadikan khas atau penanda munculnya 

minat pada diri seseorang. 
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B. Bakat 

1. Pengertian Bakat 

Setiap orang memiliki bakatnya masing–masing menjadi sebuah 

kata umum yang hampir setiap orang mengetahui dengan pasti bahwa 

dalam diri individu yang lahir kedunia memiliki atau membawa bakat 

ataupun potensi tersendiri. Allah menciptakan manusia dengan 

sedemikian rupa dengan berbagai kelebihan dan juga kekurangannya 

masing–masing.  

Kelebihan yang diberikan oleh Allah dapat berupa potensi, 

kemampuan, minat dll. Potensi terpendam yang dimiliki oleh manusia 

sendiri sering disebut dengan bakat. Menurut Semiwan dalam (Sobur, 

2010:181) mengungkap bahwa “bakat adalah kemampuan alamiah untuk 

memperoleh pengetahuan atau ketermpilan, yang relatif bisa bersifat 

umum (misalnya bakat intelektual umum) atau khusus (bakat akademis 

khusus)”. Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa bakat sesungguhnya 

merupakan potensi yang dimiliki manusia sejak lahir, dimana potensi 

tersebut tidak dengan mudah dapat diketahui oleh setiap individu. Bakat 

yang terdapat dalam diri manusia dapat diketahui dengan usaha dan kerja 

keras dari individu tersebut untuk dapat memunculkan dan 

mengembangkan bakat yang ada. Suatu bakat yang berkembang dengan 

baik mampu menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi individu 

tersebut. Keuntungan yang dimaksud adalah apabila seseorang dapat 
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membina bakat dengan optimal dan mampu menjadikan orang lain  turut 

dapat menikmati bakat yang dimiliki individu tersebut. 

Banyak orang yang berfikir bahwa mereka tidak memiliki bakat. 

Padahal sesungguhnya bakat seseorang tidak akan mudah untuk 

diketahui dan muncul dengan sendirinya. Segala potensi yang dimiliki 

manusia yang berupa bakat membutuhkan usaha besar untuk dapat 

dimunculkan, karena apabila seseorang yang memiliki bakat tidak 

membutuhkan usaha keras dalam membina bakat yang dimiliki bakat 

tersebut dapat dengan mudah menghilang. Tidak adanya usaha yang 

lebih ini yang sanggup membuat kemampuan bakat seseorang hilang, 

sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa dalam dirinya tidak 

memiliki bakat. Namun sesungguhnya usaha yang dilakukan untuk 

memunculkan bakat tersebut masih kurang. 

Usaha menjadi hal yang sangat memberikan pengaruh besar pada 

bakat seseorang. “Thomas Alfa Edison, penemu terkenal mengatakan  

suatu penemuan, 99% adalah hasil kerja keras, sedangkan 1% nya adalah 

bakat”.(Subhi, 2014:16). Contoh lain yang dapat kita ambil seperti 

pemain bulu tangkis Taufik Hidayat yang berbakat dalam bidang olah 

raga bulu tangkis, dia tidak akan mampu menjadi juara dan berbakat 

dalam bidang bulu tangkis apabila tidak melakukan usaha keras untuk 

dapat menjadi pemain bulu tangkis yang berbakat seperti sekarang 

melalui latihan yang dilakukan dengan rutin. 
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Perlunya usaha dalam membina dan memunculkan bakat juga 

menjadi arahan bahwa sesungguhnya bakat bukan merupakan suatu sifat 

yang tunggal, namun merupakan sekolompok sifat yang secara bertingkat 

yang membentuk bakat. Bakat seseorang mampu muncul jika ada 

kesempatan untuk berkembang dan dikembangkan, dan bila tidak bakat 

tersebut akan tetap tersembunyi. 

2. Faktor–faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Bakat 

Telah dijelaskan bahwa bakat seseorang dapat berkembang dengan 

baik apabila disertai dengan usaha yang lebih pula. Usaha yang dilalukan 

seseorang dalam membina bakat tidak akan terlepas berbagai pengaruh 

yang ada dalam kehidupan. Menurut Sunarto (2008:122) 

mengungkapkan bahwa “beberapa faktor yang mempengaruhi suatu 

bakat dapat berkembang yaitu faktor anak itu sendiri dan faktor 

lingkungan”. Bakat yang dimiliki oleh seseorang dapat berkembang 

dengan baik apabila terdapat dukungan yang baik pula dari berbagai 

faktor yang berpengaruh didalamnya. Berikut penjelasan singkat terkait 

faktor–faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat seseorang:  

a. Anak itu sendiri (Individu orang tersebut) 

Seseorang yang melakukan usaha dalam membina bakat perlu 

adanya sebuah kesadaran, motivasi, minat dan juga perjuangan yang 

lebih dari diri individu tersebut. Apabila seorang individu dalam 

proses pengembangan bakat tidak memiliki motivasi, minat dan juga 
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semangat yang lebih maka dapat dipastikan bahwa bakat yang 

dimiliki juga tidak dapat muncul atau berkembang dengan maksimal. 

b. Lingkungan Anak (Lingkungan) 

Lingkungan memiliki pengaruh sebagai salah satu faktor yang 

mempengaruhi perkembangan bakat seseorang. Setiap individu 

hidup dan tinggal dalam suatu lingkungan, yang terdiri dari 

lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan sekolah. Semua jenis 

lingkungan tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar pada 

perkembangan bakat seseorang. Misalnya bila seseorang yang 

memiliki bakat memahat tidak mampu membina bakatnya karena 

lingkungan keluarga yang berada pada ekonomi menengah bawah 

dan juga lingkungan alam sekitar yang tidak tersedianya kayu 

sebagai bahan belajar maka usaha orang tersebut dalam 

mengembangkan bakat akan lebih sulit. 

 

Dari berbagai uraian penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa 

bakat seseorang dapat berkembang dengan baik apabila faktor yang 

mempengaruhi perkembangan bakat tersebut juga dapat memberikan 

reaksi yang positif pula. Reaksi atau adanya respon positif dari faktor 

yang mempengaruhi perkembangan bakat juga tidak hanya terfokus pada 

satu faktor saja melainkan semua faktor tersebut harus mampu 

memberikan reaksi positif kepada individu tersebut sehingga dalam 

usahanya individu tersebut mampu membina semua bakat yang dimiliki 
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dengan semaksimal mungkin berbeda lagi apabila terdapat salah satu 

faktor perkembangan bakat yang tidak memberikan reaksi yang positif 

terhadap individu tersebut. 

3. Dimensi Bakat 

Semua potensi yang dimiliki oleh setiap individu yang ada tidak 

dapat dengan mudah dikatakan sebagai bakat, karena sesungguhnya 

bakat juga memiliki golongan dimensi bakatnya masing–masing. 

Menurut Guilford dalam (Suryabrata, 2011:163) “bakat mencakup tiga 

dimensi pokok yaitu perseptual, psikomotor, intelektual”. Ketiga dimensi 

bakat tersebut memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Berikut 

adalah penjelasan dari masing–masing demensi yang dimiliki oleh bakat: 

a. Dimensi perseptual 

Dimensi perseptual merupakan suatu bentuk potensi manusia yang 

meliputi kemampuan yang berhubungan pada bentuk persepsi, dimana 

terdapat faktor yang meliputi seperti kepekaan indera, perhatian, 

orientasi ruang, waktu, luas daerah persepsi, kecepatan persepsi. 

b. Dimensi psikomotor 

Sama dengan dimensi sebelumnya faktor yang meliputi dalam dimensi 

psikomotor terdiri dari enam faktor yaitu faktor kekuatan, implus, 

kecepatan gerak, ketelitian/ketepatan terdiri dari (ketepatan statis yang 

menitik beratkan pada posisi, dan ketepatan dinamis yang 

menitikberatkan pada gerakan), koordinasi, dan keluwesan. 
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c. Dimensi intelektual 

Dimensi yang terakhir yaitu dimensi intelektual yang menjadi dimensi 

yang sangat disorot karena dimensi ini mempunyai implikasi yang 

luas. Faktor yang meliputi pada dimensi ini terdiri dari lima faktor 

yang mempengaruhi yaitu ingatan, pengenalan, evaluatif, konvergen, 

dan berfikir divergen. 

Terdapat tiga golongan dimensi bakat yang telah disebutkan diatas 

dapat diambil kesimpulan bahwa setiap kemampuan atau potensi yang 

dimiliki oleh seseorang sesungguhnya dapat digolongkan kedalam salah 

satu dimensi tersebut. Apabila bakat seseorang telah diketahui masuk 

kedalam salah satu golongan dimensi yang tersedia, hal ini diharapkan 

akan mampu membantu upaya membina bakat tersebut sesuai dengan  

spesifikasi dimensi bakat yang dimiliki. 

4. Jenis Bakat 

 Selain digolongkan dalam beberapa dimensi, bakat juga dapat 

digolongkan dalam beberapa jenis apabila dilihat dari segi cara 

memperolehnya. Menurut Ma’mur (2012:23) menyatakan bahwa “bakat 

yang dimiliki oleh setiap individu dapat digolongkan menjadi tiga jenis 

bakat yaitu bakat alam, turunan, dan kebiasaan”. Berikut penjelasan lebih 

terkait jenis bakat: 
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a. Bakat Alam 

Bakat alam merupakan bakat yang individu miliki sejak lahir. Bakat 

ini akan muncul seiring manusia beranjak besar. Namun bakat ini juga 

akan berkembang dengan baik bila sering dilatih. 

b. Bakat turunan 

Sesuai dengan jenis bakat turunan merupakan bakat yang individu 

miliki dari turunan orang tua atau keluarga. Misalnya seorang ayah 

pandai dalam dunia otomotif, dan ternyata setelah anda beranjak 

dewasa anda mulai menyukai otomitif dan sering kali mencoba 

melakukan hal yang berhubungan dengan otomotif sehingga akhirnya 

anda pandai dalam dunia otomotif. Maka dari itu tidak jarang bila 

banyak orang yang mengatakan jika kita pandai dalam suatu karena 

menuruni bakat dari orang tuanya. 

c. Bakat kebiasaan 

Merupakan bakat yang timbul akibat adanya kebiasaan yang 

dilakukan secara terus–menerus dan berulang–ulang sehingga tanpa 

disadari membuat kemampuan individu tersebut terasah. Hal ini dapat 

dicontohkan dengan seorang anak yang awal mulanya membantu ibu 

membuat kue setiap hari sehingga lama–kelamaan anak tersebut dapat 

membuat sendiri bahkan lebih baik. 

Terdapat tiga jenis bakat yang telah diuraikan diatas, hal ini dapat 

menjadi gambaran yang bermafaat untuk para orang tua maupun guru yang 

termasuk dalam golongan orang dewasa, bahwa sesungguhnya setiap yang 
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hal atau berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anak sebaiknya jangan 

terlalu dibatasi. Biarkan mereka ikut serta atau turut serta dalam berbagai 

kegiatan yang mungkin orang dewasa lakukan, karena dengan hal tersebut 

dapat menjadi sebuah upaya untuk anak dapat menemukan bakatnya. 

5. Cara Mengenal Bakat 

Bakat seseorang tidak dapat dengan mudah untuk dimunculkan 

ataupun diketahui. Bakat dapat diketahui melalui beberapa cara yang dapat 

dilakukan agar dapat lebih membantu seseorang menemukan bakatnya. 

Menurut Ma’mur (2012:24) “salah satu cara mengenal bakat anak adalah 

melihat perilaku dan kecenderungannya dalam melakukan kegiatan”. 

Namun lain dari itu terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 

dapat mengetahui bakat seseorang salah satunya sebagai berikut: 

a. Mengamati rekasi 

Seseorang yang memiliki minat terhadap suatu hal yang menjadi 

bakatnya akan memberikan reaksi yang sangat spotan yang sangat 

mendalam pada hal baru yang mengarah pada bakatnya. Orang 

tersebut mampu memberikan reaksi yang lebih seksama pada hal yang 

diminati. 

b. Besarnya niat. 

Orang yang tertarik pada suatu hal biasanya akan mengantarkannya 

untuk dapat memunculkan bakat yang dimiliki. Bakat yang dimiliki 

terlihat dari awal seseorang yang memiliki keinginan dan juga niat 

yang besar dalam melakukan sebuah kegiatan atau hal yang 
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berhubungan dengan bakatnya. Keinginan tersebut sering kali ditandai 

dengan keinginan untuk melakukan kembali kegiatan yang 

berhubungan dengan bakat yang dimiliki. 

c. Kecepatan penguasaan 

Bakat yang terdapat dalam diri setiap individu sering kali muncul 

dengan ditandai dengan kecepatan seseorang tersebut dalam menekuni 

atau mendalami pemahaman terkait bakatnya. Berbeda dengan orang 

lain, individu yang senantiasa mendalami kegiatan atau hal yang 

sesuai dengan bakatnya akan dengan cepat menguasi dibandingkan 

dengan orang lain. 

d. Perasaan 

Bakat yang ditekuni atau dikembangkan akan menciptakan perasaan 

yang senang dari diri individu tersebut. Bahkan individu tersebut akan 

merasa puas dan merasakan keasyikan tersendiri ketika melakukan 

kegiatan yang berhubungan dengan bakatnya. 

e. Menikmati 

Berbeda dengan kegiatan atau hal yang mungkin bukan menjadi 

sebuah bakat seseorang. Apabila seseorang melakukan kegiatan yang 

berhubungan bakatnya maka orang tersebut akan merasa nyaman apa 

yang dilakukan. 
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f. Keinginan mendalami 

Rasa senang dan asyik terhadap kegiatan ataupu hal yang 

berhubungan dengan bakat orang tersebut, akan mampu memunculkan 

perasaan untuk ingin lebih mendalami lagi bakat yang dimiliki. 

Dari berbagai uraian diatas apabila mampu dipahami oleh setiap 

orang dewasa maka dapat menjadi sebuah acuan yang membantu mereka 

untuk dapat menemukan bakat yang dimiliki. Semua cara diatas juga tidak 

dapat dilakukan satu dua poin saja namun apabila seseorang ingin 

mengetahui benar tidaknya bakat yang dimiliki oleh anak tersebut maka 

berbagai cara yang diuraikan diatas harus dipastikan semua, karena bila 

tidak bisa saja hal dimaksud tersebut hanya sebatas minat yang dengan 

mudah masih dapat berubah tergantung kondisi lingkungan. 

 

C. Hubungan Minat dan Bakat 

Minat dan bakat dua hal yang berbeda namun masih banyak orang yang 

belum dapat membedakan antara kedua hal tersebut. Meski jelas antara 

keduanya merupakan hal yang berbeda adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi keberadaan antara satu dengan yang lainnya menjadikan 

banyak orang sulit dalam membedakan minat dengan bakat. Penjelasan 

hubungan minat serta bakat sendiri dapat tergambarkan memalui cerita 

pengalaman Einstein sang tokoh mendunia ketika dia kecil. Ternyata ketika 

kecil Einstein sangat menyukai benda yang dihadiahkan oleh ayahnya yaitu 

sebuah kompas. Mata Einsten tidak luput dengan kompas hadiah dari 
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ayahnya itu, benda tersebut ternyata tidak hanya menjadi milestones namun 

mampu mengarahkannya pada minat saintisnya sehingga berbagai perubahan 

besar dapat terjadi. Siapa yang menyangka bahwa berawal pada minat sains 

akibat melihat kompas mampu menjadikan Einsten seorang yang berbakat 

dalam menemukan rumus yang sekarang dikenal oleh banyak orang. Dari hal 

tersebut dapat dinyatakan bahwa sebelum seseorang menemukan seperti apa 

minat serta bakat yang dimiliki oleh setiap individu biasanya orang tersebut 

melewati masa rasa ingin tahu terhadap suatu hal yang nantinya akan 

mengarahkan pada minat serta bakatnya. 

Sama–sama berawal dari rasa ingin tahu munculah minat yang disusul 

dengan bakat yang kemudian muncul dan dapat diketahui. Sebelum rasa ingin 

tahu tersebut menjadi sebuah minat atau bakat, sebelumnya rasa ingin tahu 

tersebut harus dituruti atau diobati terlebih dahulu yaitu dengan cara  

melakukan hal yang menimbulkan rasa  ingin tahu tersebut secara sekali–kali 

atau bahkan berulang–ulang kali. Menurut Chatib (2014:130) menyatakan 

bahwa “bakat anak akan muncul jika dia menyukai sebuah aktifitas”. Jika 

rasa ingin tahu tersebut telah dilakukan muncul rasa suka atau ketertarikan 

tersendiri maka dapat dikatakan bahwa rasa suka tersebut merupakan minat 

yang dimiliki oleh seseorang terhadap hal yang baru saja dia lakukan. Rasa 

suka atau yang dapat kita katakan minat ini dapat bertahan lama ataupun 

hanya sementara sesuai dengan jenis minat yang ada yaitu minat situasional 

dan juga minat pribadi. 
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Minat pribadi yang ditunjukan oleh seseorang sesungguhnya mampu 

mengantarkan orang tersebut untuk dapat mengetahui bakat yang dimiliki. 

Namun jika minat tersebut hanya minat situasional saja maka hal tersebut 

biasanya akan berhenti sampai disitu saja karena rasa suka yang 

kecenderungan mulai menurun yang dimungkinkan akibat adanya berbagai 

faktor yang mempengaruhi. Dari berbagai uraian diatas maka dapat menjadi 

penjelasan yang jelas adanya hubungan yan terjalin antara minat serta bakat 

seseorang.  

Gambaran singkat terkait hubungan minat bakat dari berbagai uraian 

yang telah disajikan diatas dapat disajikan dalam bentuk gambar 2.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Hubungan Minat dan Bakat 

Dilakukan sesekali 

Minat situasional Minat pribadi 

Bakat 

Rasa ingin tahu 

Dilakukan berulangkali 
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Maka dari itu apabila seorang anak sering melukan suatu hal yang 

berulang–ulang hal ini dapat menjadi sebuah pertanda bahwa anak tersebut 

memiliki rasa ingin tahu pada hal tersebut yang memungkinkan membawa 

anak tersebut untuk menemukan minat serta bakatnya sehingga para orang 

dewasa apabila kebanyakan orang dewasa sebelumnya sering membatasi 

anaknya dalam berkegiatan atau mencintai suatu hal atau benda karena hanya 

beranggapan akan menjadi hal yang mengganggu belajar atau tumbuh 

kembang, alangkah lebih baik untuk jangan terlalu membatasi hal tersebut, 

karena mungkin saja dibalik itu merupakan jalan yang mampu menjadikan 

anak tersebut menemukan minat serta bakat yang dimilikinya. Noviyanti 

(2014:13) menyatakan bahwa “minat yang ditunjukkan anak, esensinya 

adalah bayangan dari bakat”. Terlebih apabila rasa ingin tahu dan suka 

tersebut dilakukan oleh mereka yang berada diusia dini. Biasanya seorang 

anak akan dengan mudah memilih hal apa yang disukai dan yang tidak 

sehingga akan dengan mudah bagi orang dewasa untuk dapat mendeteksi 

bakat anak melalui minatnya ketika kecil. Hal ini juga diperkuat melalui 

pernyataan Hurlock (1980:167) yang menyatakan “minat yang terbentuk 

dalam masa kanak–kanak sering kali menjadi minat seumur hidup, karena 

minat menimbulkan kepuasaan”. Sehingga perlu adanya kesadaran bagi orang 

dewasa agar dapat lebih memperhatikan segala minat anak yang dapat 

menjadi petunjuk untuk dapat membina potensi bakat anak tersebut. 
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D. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Setiap individu berbeda antara satu dengan yang lain hal ini dapat 

dilihat dari segi karakteristik orang tersebut. Hal tersebut juga berlaku pada 

dunia pendidikan dimana setiap anak didik yang ada di sekolah memiliki 

karakteristiknya masing–masing. Guru sebagai seorang pembimbing harus 

mampu memahami berbagai karakteristik peserta didiknya. Menurut 

Suryobroto dalam Djamarah (2008:124) menyatakan bahwa “beberapa sifat 

khas anak didik dapat dibagi menjadi menjadi dua fase yaitu masa kelas 

rendah sekolah dasar umur 6 atau 7–9 atau 10 tahun dan masa kelas tinggi 

sekolah dasar umur 9 atau 10 sampai 12 atau 13 tahun”. Pernyataan ini 

menunjukan bahwa dalam setiap fasenya seorang peserta didik memiliki  

karakteristik tersendiri yang dapat dipaparkan secara terperinci sebagai 

berikut: 

1. Masa Kelas Rendah Sekolah Dasar 

Terdapat beberapa sifat khas yang biasanya dimiliki oleh seorang anak 

pada masa ini yang dapat menjadi sebuah karakteristik peserta didik di 

masa ini antara lain: 

a. Terdapat hubungan antara kesehatan jasmani dengan prestasi sekolah 

b. Sikap mematuhi peraturan pada setiap permainan masih dijunjung 

tinggi 

c. Senang memuji diri sendiri 

d. Sering membandingkan apa yang ada dalam dirinya dengan anak lain 

dengan maksud untuk dapat meremehkan orang lain. 
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e. Tidak suka terhadap hal yang sulit untuk diselesaikan oleh diri sendiri. 

f. Biasanya anak selalu mengharapkan nilai sekolah yang baik tanpa 

mengingat prestasi yang dimiliki. 

2. Masa Kelas Tinggi Sekolah Dasar 

Pada masa kelas tinggi terdapat sifat khas dari seorang pererta didik 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Mulai muncul minat terhadap suatu hal. 

b. Rasa ingin tahu yang tinggi 

c. Rasa minat terhadap suatu pembelajaran mulai menonjol 

d. Membutuhkan bimbingan  seorang guru ataupun orang dewasa 

e. Mulai membentuk kelompok bermain 

Dari berbagai uraian diatas dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya 

setiap peserta didik sekolah dasar memiliki ciri khas atau yang dapat disebut 

sebagai kakateristik yang berbeda–beda. Perbedaan ini apabila dikerucutkan 

dapat terbagi menjadi dua masa yaitu masa kelas rendah dan kelas tinggi 

dimana masing–masing dari masa tersebut memiliki sifat khas masing-

masing. Pada masa kelas tinggi merupakan masa yang dapat dikatakan perlu 

adanya perhatian dari guru dimana biasanya pada masa ini minat seorang 

anak mulai muncul, hal ini perlu adanya perhatian khusus bagi seorang guru 

mengingat dari tinjauan sebelumnya terdapat hubungan antara minat serta 

bakat yang mungkin dimiliki oleh individu tersebut. 
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E. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

Anak adalah seorang laki–laki dan perempuan yang belum dewasa, 

anak juga merupakan salah satu sebutan untuk masa periode perkembangan 

yang dilalui oleh setiap orang. Semua anak yang lahir berbeda dengan 

individu yang lain, mereka diciptakan dalam bentuk sebaik mungkin dengan 

berbagai kemampuan atau potensi yang dimiliki. Berbagai perbedaan yang 

dimiliki oleh setiap anak dapat dilihat dari bentuk fisik, emosi, kebutuhan, 

karakteristik ataupun potensi yang berbeda–beda antara satu individu anak 

dengan individu anak yang lain. Berbagai perbedaan yang ada dalam diri 

anak tersebut biasanya tercermin melalui suatu bentuk perbedaan yang tidak 

miliki oleh  anak pada umumnya. Terlebih pada suatu bentuk perbedaan 

karakteristik khusus yang dimiliki oleh anak dimana memungkinkan anak 

memiliki gangguan serta membutuhkan kebutuhan ataupun penanganan yang 

khusus dalam praktik kesehariannya dimana bentuk perbedaan tersebut sering 

kali diartikan sebagai jenis Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). 

Namun seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada manusia yang 

sempurna dan kesempurnaan hanya milik Allah semata, berbagai perbedaan 

yang dimiliki oleh setiap individu baik dari kekurangan yang pasti Allah 

selipkan pula kelebihan tersendiri juga karena sesungguhnya tidak ada ciptaan 

Allah di dunia ini yang gagal. Sama halnya dengan mereka ABK dibalik 

segala kekurangan yang dimiliki pasti memiliki kelebihan yang terdapat 

dalam dirinya hanya saja semua potensi yang dimiliki oleh ABK 

membutuhkan penanganan yang lebih untuk dapat memaksimalkannya. 
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Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) pada dasarnya juga merupakan 

sebutan lain bagi mereka Anak Luar Biasa (ALB). ABK adalah mereka anak–

anak yang memiliki perbedaan dalam beberapa hal dibandingkan dengan 

rata–rata anak seusianya pada umumnya. Perbedaan yang dimiliki biasanya 

berupa permasalahan atau penyimpangan dari kondisi rata–rata anak 

umumnya. Namun segala perbedaan yang dimiliki oleh ABK tidak berarti 

mengartikan bahwa ABK tidak memiliki persamaan dengan yang lain. ABK 

tetap memiliki persamaan hak sama seperti anak yang lainnya hanya saja 

biasanya kebutuhan penanganannya membutuhkan usaha yang lebih sesuai 

dengan jenis atau golongan anak ABK itu sendiri. Macam–macam ABK 

dapat digolongkan menjadi beberapa jenis diantaranya yaitu retardasi mental, 

kesulitan belajar, gangguan emosi, gangguan bicara, pendengaran, 

penglihatan, fisik dan juga anak berbakat. Kesulitan belajar merupakan salah 

satu jenis gangguan yang banyak diderita oleh sebagian ABK di Indonesia. 

Hal ini sering terjadi atau diketahui ketika anak masih menempuh jenjang 

pendidikan, karena pada proses pembelajarannya akan terlihat berbagai 

hambatan atau kekurangan yang dialami anak. 

1. Kesulitan Belajar 

a. Pengertian Kesulitan Belajar 

Salah satu jenis kebutuhan khusus yang banyak dialami oleh 

anak Indonesia yaitu ABK jenis kesulitan belajar.  Seorang anak yang 

kesulitan dalam belajar biasanya memiliki ketidakmampuan dalam 

belajar atau kurang dalam aktifitas belajar, mereka membutuhkan 
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usaha dan bantuan yang lebih agar dapat memperoleh hasil belajar 

yang baik. Hal ini terjadi karena anak yang mengalami kesulitan 

belajar biasanya memiliki kekurangan dalam segi intelegensi ataupun 

hal lain yang dapat mendukung perkembangan intelegensi seseorang 

dengan baik, sehingga perlu adanya penanganan yang khusus atau 

lebih dalam menangani anak tersebut jangan sampai kekurangan yang 

dimiliki atau hambatan yang dimiliki oleh ABK tersebut dapat 

menjadi penghalang bagi mereka untuk dapat berkembang dengan 

maksimal melalui potensi yang dimiliki. Menurut Sukarno (2006:72) 

menjelaskan kesulitan belajar sebagia berikut : 

“kesulitan belajar merupakan istilah umum (generik term) yang 
menunjukan sekelompok  kesulitan yang heterogen diwujudkan 
melalui kesulitan yang signifikan dalam akuisisi (kemahiran) dan 
penggunaan kemampuan mendengarkan, bercakap–cakap, membaca, 
menulis, menalar, dan matematika.” 

 

Dari berbagai uraian diatas dapat dinyatakan bahwa berbagai 

kesulitan belajar yang ada dapat dimanifestasi menjadi beberapa jenis 

kebutuhan yaitu hiperaktif, ADHD, Dysgraphia atau gangguan dalam 

menulis, Dyslexia gangguan baca, Dysphasia gangguan bicara, 

Dyscalculia gangguan hitung, dan Hyspraxiaa gangguan motorik. 

Berbagai jenis kesulitan belajar tersebut tentu bukan menjadi penentu 

bahwa anak yang memiliki gangguan maka tidak akan mampu dalam 

hal tersebut. Mereka sesungguhnya dapat mengatasi kekurangan yang 

ada namun hanya saja membutuhkan penanganan serta bantuan yang 

lebih untuk mereka dapat mengatasi berbagai kekurangan yang ada 
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melalui cara yang salah satunya dengan memaksimalkan potensi lain 

yang ada dalam diri mereka. 

b. Karakteristik Anak Berkesulitan Belajar 

Secara umum layaknya siswa yang berkebutuhan pada dasarnya 

anak yang memiliki hambatan atau kesulitan belajar memiliki 

karakteristik tersendiri yang menjadi pembeda dengan jenis kebutuhan 

lainnya. Menurut Ellis (2008:234) berbagai karakteristik itu dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

1.) Kesulitan mempertahankan atensi ketika menghadapi distraksi 

2.) Keterampilan membaca yang buruk 

3.) Strategi belajar dan memori yang tidak efektif 

4.) Kesulitan dalam menyelesaikan tugas–tugas yang melibatkan 

penalaran abstrak 

5.) Kurangnya pemahaman akan diri dan memiliki motivasi yang 

rendah dalam menyelesaikan tugas–tugas akademik. 

6.) Keterampilan motorik yang buruk. 

7.) Keterampilan sosial yang buruk. 

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa ABK dengan jenis 

gangguan kesulitan belajar atau yang memiliki hambatan belajar 

dalam berbagai kegiatannya yang berhubungan dengan daya fikir atau 

kemampuan intelegensi biasanya memliki kekurangan yang dapat 

terlihat dari penjelasan diatas. ABK yang memiliki gangguan jenis 

kesulitan belajar juga dapat diketahui melalui hasil dari setiap 
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kegiatan yang berhubungan dengan intelegensi yang kurang atau hasil 

selalu belum dapat dicapai dengan baik secara normal dengan batasan 

waktu serta bobot yang digunakan pada biasanya. 

c. Klasifikasi Anak Berkesulitan Belajar 

ABK dengan jenis berkesulitan belajar juga memiliki klasifikasi 

tersendiri yang dapat diuraikan menjadi beberapa tipe. Menurut Krik 

dan Calfant dalam (Sukarno, 2006:78) “mengusulkan dua tipe 

kesulitan belajar yaitu kesulitan belajar perkembangan dan kesulitan 

belajar akademik”. Kesulitan belajar pada klasifikasi perkembangan 

merupakan kesulitan yang dialami oleh siswa dalam menguasi mata 

pelajaran akademik seperti pada segi perhatian, memori, keterampilan 

persepsi, berfikir, dan bahasa lisan. Sedangkan kesulitan belajar dalam 

bidang akademik mengacu pada pemerolehan siswa yang kurang 

dalam hasil belajarnya seperti membaca, berhitung, menulis, mengeja 

serta mengeksplorasi tulisan. Kesulitan yang dialami tersebut biasanya 

akan menjadi penghambat tersendiri bagi anak, anak dalam kondisi ini 

bisa saja mengalami penurunan tingkat kepercayaan diri atau mulai 

merasakan malu, meski sesungguhnya mereka belum dapat dengan 

jelas memahami kekurangan yang dimiliki. Maka dari itu penanganan 

serta bimbingan yang lebih terhadap mereka harus dilakukan dengan 

penuh kesabaran mengingat bahwa sesungguhnya mereka juga 

memiliki hak yang sama seperti anak yang lain. 
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F. Sekolah Inklusi 

1. Pengertian Sekolah Inklusi 

Setiap orang memiliki kemampuannya masing, jika diatas 

sebelumnya banyak membahas terkait hal tersebut namun kali ini pokok 

bahasan yang mendasari adalah bahwa setiap orang juga berhak 

memperoleh pendidikannya masing–masing. Hal ini merupakan sebuah 

pernyataan yang dapat dikatakan oleh setiap individu yang lahir di dunia 

juga memiliki hak yang sama dengan individu lainnya khususnya dalam 

usaha memperoleh pendidikan. Pernyataan tersebut ditujukan pada semua 

orang yang hidup dalam dunia ini tidak terkecuali bagi mereka yang 

memiliki perbedaan atau yang berkebutuhan khusus, artinya pernyataan ini 

juga dapat menjadi cerminan bahwa sesungguhnya mereka yaitu individu 

yang memiliki kebutuhan khusus pada dasarnya juga berhak dalam 

memperoleh pendidikan. 

Mengingat bahwa sesungguhnya setiap individu yang ada memiliki 

hak untuk dapat memperoleh pendidikan yang sama dengan yang lain 

tanpa melihat bagaimana individu tersebut menjadi tolak awal sebagai 

pergerakan usaha membantu mereka khusunya yang berkebutuhan khusus 

untuk dapat memperoleh pendidikan yang sama. Dimulai pada tahun 1975, 

kongres U.S yang mengesahkan Public Law 94–142: Individuals with 

Disabilities Education Act (IDEA).  Isi IDEA menyampaikan bahwa 

“penyatuan anak–anak yang memiliki hambatan diprogram–program 

sekolah reguler”(Smith, 2009:40). Hal ini menunjukan bahwa terdapat 
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usaha dari yang dilakukan oleh IDEA untuk dapat memberikan hak 

pendidikan bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus melalui cara 

penyatuan ABK dengan anak yang normal lainnya dalam satu wadah 

pendidikan yang sama yaitu program sekolah reguler. 

Di Indonesia sendiri usaha yang dilakukan untuk memberikan hak 

pendidikan yang sama pada mereka yang memiliki perbedaan diawali 

melalui adanya sistem pendidikan bagi mereka yang berkebutuhan khusus 

yang diatur sesuai pada landasan yuridis pada UUD 1945 (amandemen). 

Pada pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan bahwa ayat (1) “setiap warga 

negara berhak mendapat pendidikan”. Secara yuridis hal ini juga 

menunjukkan usaha pemerintahan Indonesia yang memperhatikan 

pendidikan yang ada tanpa membedakan kemampuan yang dimiliki oleh 

setiap individu warga negaranya. 

Terdapat undang–undang yang menjadi cerminan akan usaha 

pemerintah dalam membina pendidikan bagi setiap warga negaranya baik 

pada mereka yang memiliki kebutuhan khusus yaitu pada UU No. 20 

tahun 2003 terkait sistem pendidikan pada pasal 5 ayat (2) yang 

menyatakan bahwa “warga negara yang mempunyai kelainan fisik, 

emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh 

pendidikan khusus”. Melalui hal tersebut telah teraplikasi upaya nyata dari 

pemerintah dengan mengeluarkan jenis layanan pendidikan bagi mereka 

yang memiliki kebutuhan khusus yaitu dengan adanya Sekolah Luar Biasa 

(SLB) yang merupakan satuan pendidikan yang berdiri khusus bagi 
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mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dimana semua siswa yang 

dibimbing adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau dapat 

dikatakan bahwa SLB ada diperuntunkan bagi mereka yang memiliki 

kebutuhan khusus untuk dapat mendapatkan pendidikan. Sedangkan upaya 

lainnya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mendirikan sekolah 

inklusi. 

Menurut Sukarno (2006:142) menyatakan bahwa “Pelayanan 

inklusi merupakan sistem normalisasi dan dikenal juga pelayanan dengan 

menempatkan anak pada lingkungan yang paling tidak terbatas.” 

Sedangkan pernyataan terkait pengertian inklusi juga dikemukaan oleh 

Ellis (2008:227) yang menyatakan terkait inklusi bahwa “inklusi 

(inclusion) merupakan praktik mendidik semua siswa, termasuk siswa 

yang mengalami hambatan yang parah dan majemuk di sekolah–sekolah 

umum yang biasanya dimasuki anak–anak normal.” 

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa sekolah inklusi 

merupakan sekolah yang seperti pada umumnya yang menjadi pilihan atau 

mendapatkan tunjukkan dari dinas pendidikan setempat yang dipercaya 

memiliki kesiapan baik dari guru, kepala sekolah, tenaga admisitrasi dll 

untuk memberikan peluang bagi anak yang berkebutuhan khusus agar 

dapat memperoleh pendidikan integrasi bersama dengan murid yang lain 

dalam suatu lingkungan yang sama dengan anak normal yang lain. 

Sekolah inklusi juga menjadi salah satu usaha mewujudkan makna bahwa 

setiap orang berhak memperoleh pendidikannya. Pendidikan inklusi ini 
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dilakukan dengan perwujudan melalui pengintegrasian antara anak yang 

memiliki kebutuhan khusus dengan yang tidak dalam suatu sistem 

pendidikan mereka semua diberi kesempatan dan juga peluang yang sama 

dalam kegiatan mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah. 

2. Tujuan Pendidikan Inklusi 

Sama seperti pendidikan yang lain pada umumnya, adanya sekolah 

inklusi dalam praktiknya juga memiliki tujuan tersendiri dalam 

melaksanakan pendidikan. Berdasarkan Permendiknas nomor 70 tahun 

2009 disebutkan bahwa: 

“pendidikan inklusi bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-
luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, 
emosional, mental dan sosial atau memiliki kecerdasan dan atau bakat 
istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuannya dan mewujudkan penyelenggaraan 
pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif 
bagi semua peserta didik.” 

  

Tanpa meninggalkan tujuan utama dari adanya satuan pendidikan, 

sekolah inklusi menjalankan kegiatan pembelajaran sama seperti sekolah 

lain pada umumnya yaitu adanya kegiatan pengarahan, pemberian ilmu, 

pengembangan dan juga pembinaan kemampuan yang dimiliki siswa 

seperti minat dan bakat melalui berbagai wadah yang dikemas sedemikian 

rupa oleh sekolah dengan tujuan agar mampu mencetekan generasi yang 

lebih baik lagi.  

Tujuan pendidikan inklusi yang lain juga disebutkan dalam 

ketentuan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Provinsi Jawa Tengah 
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yang menyebutkan bahwa pendidikan inklusi diselenggarakan dengan 

tujuan  sebagai berikut : 

a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak 

(termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan pendidikan yang 

layak sesuai dengan kebutuhannya. 

b. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar  

c. Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah 

dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah 

d. Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, 

tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran 

e. Memenuhi amanat Undang-undang Dasar 1945 khususnya Ps. 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 pemerintah wajib membiayainya’. 

UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Ps. 5 

ayat 1 yang berbunyi ’setiap warga negara mempunyai hak yang sama 

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu’. UU No. 23/2002 

tentang Perlindungan Anak, khususnya Ps. 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. 

Dari berbagai uraian di atas dapat ambil sebuah kesimpulan yang 

dapat menyatakan bahwa pendidikan inklusi sebagai perwujudan makna 
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dari setiap peraturan perundangan yang ada, namun lebih dari itu 

pendidikan inklusi memiliki makna lebih yaitu memberikan kesempatan 

bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus untuk dapat memperoleh 

perlakukan yang sama dengan mereka anak yang tidak memiliki 

kebutuhan khusus, sehingga diharapkan akan menjadikan sebuah 

pengalaman dan juga kesempatan untuk mereka dapat bersosialisasi 

bersama. 

3.  Prinsip Dasar Pendidikan Inklusi 

Sekolah inklusi dalam menjalankan berbagai kegiatan pendidikan 

tidak semata melihat atau mempertimbangkan pada tujuan yang akan 

dicapai. Namun dalam praktiknya memiliki beberapa prinsip yang 

menjadi dasar pada pendidikan inklusi. Menurut Johnsen dan Skojen 

dalam Buditanyo (2005:41) menyebutkan bahwa terdapat 3 prinsip dalam 

pendidikan inklusi yaitu sebagai berikut : 

a. Setiap anak termasuk dalam suatu komunitas setempat dan dalam satu 

kelas atau kelompok, yang artinya setiap anak yang lahir 

sesungguhnya mereka sudah termasuk dalam bagian dalam suatu 

komunitas dimana mereka berada baik di lingkungan rumah, kelas 

atau kelompok bermain. 

b. Hari sekolah atur penuh dengan tugas–tugas pembelajaran kooperatif 

dengan perbedan pendidikan dan kefleksibelan dalam memilih dengan 

sepuas hati. Pembelajaran yang dilakukan dalam pendidikan inklusi 

melalui usaha kerjasama agar diupayakan mampu menciptakan 
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membangun antara satu dengan lain. Bukan menjadi sebuah 

pembelajaran kompetitif yang menjadikan satu dengan lain saling 

menjadikan yang terbaik. 

c. Guru bekerja sama dan mendapat pengetahuan pendidikan umum, 

khusus dan teknik belajar individu serta keperluan–keperluan 

pelatihan dan bagaimana mengapresiasikan keaneragaman dan 

perbedaan individu dalam pengorganisasian kelas. Artinya setiap guru 

berusaha untuk dapat mendampingi berbagai perbedaan yang dimiliki 

setiap individu anak melalui berbagai ilmu yang dimiliki. 

Dari berbagai uraian diatas dapat dinyatakan sebuah pernyataan 

bahwa dalam pelaksaan pendidikan inklusi didasarkan pada prinsip yang 

menganggap bahwa semua anak sesungguhnya merupakan suatu 

komunitas yang sama tanpa membedakan antara satu anak dengan yang 

lainnya mereka menjadi satu kesatuan yang memiliki hubungan antara 

satu dengan yang lainnya dan melalui komunitas tersebut berbagai 

kegiatan dilakukan secara bersama agar dapat diharapkan mampu 

membangun kebersamaan antara mereka. Tidak lupa pula bahwa semua 

kegiatan yang berlangsung tersebut dilakukan melalui dampingan guru. 

4. Elemen–elemen Dasar Pendidikan Inklusi 

Pendidikan inklusi tidak akan dapat berjalan dengan lancar apabila 

dalam prosesnya elemen yang terdapat dalam  pendidikan inklusi tidak 

berkerja dengan baik. Menurut Ambar (2005:115) terdapat 10 elemen 

yang memungkinkan pendidikan inklusi dapat dilaksanakan yaitu: 
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a. Sikap positif terhadap keragaman 

Sikap positif terhadap keragaman merupakan sikap bagi seorang yang 

berkecimpung dalam dunia pendidikan seperti guru sebagai tenaga 

pendidik untuk senantiasa menerima semua siswanya dalam kondisi 

apapun dan menjadikan sebuah perbedaan yang ada menjadi sebuah 

keberagaman dalam hidup serta keunikan bagi setiap individu. 

b. Interaksi promotif 

Interkasi promotif merupakan interaksi yang didalamnya terdapat 

kegiatan saling mendorong, yaitu kegiatan saling memberikan kata 

motivasi yang disertai dengan sikap saling menghargai, menghormati 

antara satu dengan yang lain. 

c. Kompetensi akademik dan sosial yang seimbang 

Pendidikan yang berlangsung dalam sekolah inklusi tidak hanya 

terfokus pada kompetensi akademik para siswa namun juga 

memperhatikan berbagai kompetensi atau kemampuan sosial siswa 

dengan orang lain. 

d. Pembelajaran adaptif 

Pendidikan yang dilakukan dalam sekolah inklusi dilakukan dengan 

menggabungkan mereka yang berkebutuhan khusus dengan tidak 

dalam satu wadah pembelajaran dengan. Namun dalam pendidikan 

inklusi juga berusaha untuk dapat memberikan berbagai fasilitas yang 

dapat menunjang sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan anak 

yang memiliki kebutuhan khusus. 
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e. Konsultasi kolaboratif 

Konsultasi kolaboratif yakni serangkaian kegiatan yang didalamnya 

terdapat koordinasi antara berbagai pihak yang terkait dengan siswa 

yang memiliki kebutuhan khusus. Semua kegiatan yang dilakukan 

terkait koordinasi dimaksudkan dengan tujuan agar dapat menjadi 

bahan koreksi maupun juga refleksi dari berbagai kegiatan yang telah 

terkonsep sebelumnya terkait siswa berkebutuhan khusus. 

f. Hidup dan belajar dalam masyarakat 

Pendidikan inkluisf berlangsung dengan konsep bentuk kehidupan 

masyarakat yang mini. Semua yang dilakukan dalam pendidikan 

inkusif dilakukan dengan kegiatan yang kooperatif yang mampu 

membuat para siswa saling memiliki sikap baik dalam berkehidupan 

di masyarakat yaitu saling tenggangrasa, menghargai, menghormati. 

g. Hubungan kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat 

Pendidikan inklusi akan dapat berjalan dengan baik apabila semua 

kegiatan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. 

Dukungan tersebut dapat diperoleh baik dari keluarga maupun 

masyarakat mengingat bahwa semua anak merupakan bagian dari 

setiap satuan masyarakat juga kelompok yang ada. 

h. Pemahaman kebutuhan individual siswa 

Sebagai bentuk profesional suatu pendidikan, berbagai unsur yang 

terdapat didalamnya juga harus mampu memiliki sikap serta pikiran 

yang lebih profesional juga. Pendidik dalam sekolah inklusi harus 
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mampu memahami bahwa setiap siswa memiliki keanekaragaman 

masing–masing yang patut untuk dibimbing. 

i. Belajar dan berfikir independen 

Pendidik dalam pendidikan inklusi harus mampu mendorong para 

siswanya agar dapat lebih berkembang melalui berbagai kegiatan 

pembelajaran dengan tujuan agar mereka dapat berfikir dengan 

mandiri. 

j. Prinsip belajar sepanjang hayat 

Pendidikan inkluisif merupakan bagian dari pembelajaran yang 

dialami seseorang semasa hidupnya, dimana setiap manusia yang 

hidup merupakan suatu proses belajar sepanjang hayatnya. 

 

Berbagai penjelasan terkait macam–macam elemen yang terdapat 

dalam pendidikan inklusi tersebut memiliki kesimpulan yang pokok bahwa 

dalam prosesnya semua elemen pendidikan inklusi tersebut harus mampu 

berjalan bersama guna menciptakan kegiatan pembelajaran inklusi yang 

baik. Berjalannya semua elemen dalam tingkat pendidikan inklusi tersebut 

akan menjadi jalan bagi pendidikan inklusi untuk memperoleh hasil 

kegiatan pendidikan yang lebih baik pula mengingat semua elemen 

tersebut saling memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya dan 

apabila hanya beberapa elemen saja yang berjalan pada pendidikan inklusi 

maka dapat dipastikan proses pendidikan inklusi tersebut akan mengalami 

hambatan tersendiri. 
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5. Jenis Kurikulum 

Pada dasarnya kurikulum yang terdapat dalam sekolah inklusi 

sama dengan kurikulum yang terdapat pada sekolah umum lainnya. 

Namun dengan adanya siswa yang memiliki perbedaan dalam 

kebutuhan maka dalam sekolah inklusi berhak untuk melakukan 

modifikasi pada kurikulum reguler atau umum. Modifikasi tersebut 

dilakukan atau dirancang oleh tim pengembang kurikulum yang ada 

disekolah tersebut dengan tujuan agar dapat menyesuaikan dengan 

kondisi siswa yang ada disekolah tersebut sehingga pada prosesnya 

nanti diharapkan akan mampu mempermudahkan semua elemen yang 

ada dalam pelaksanaan proses pendidikan inklusi. 

6. Tenaga Pendidik 

Tenaga pendidik merupakan mereka yang mempunyai tugas 

untuk membimbing, dan mengajar siswa agar lebih baik lagi dari 

sebelumnya. Bila dalam sekolah umum lainnya tenaga pendidik 

biasanya terdiri dari mereka yaitu kepala sekolah, dan guru kelas saja 

dalam pendidikan inklusi terdapat tenaga pendidik tambahan yaitu guru 

khusus yang memiliki tanggung jawab untuk menangani ABK meski 

pada dasarnya mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. 

Meski demikian koordinasi antara sesama guru baik reguler maupun 

khusus tetap penting dilaksanakan memalui pengawasan dari kepala 

sekolah. 
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G. Peran Guru dalam Membina Bakat Anak 

Guru merupakan sebutan lain untuk seseorang yang memiliki tugas 

sebagai pendidik. Secara garis besar guru juga merupakan orang yang 

memberikan pengetahuan kepada anak didik. Guru dan peserta didik 

keduanya menjadi unsur yang penting dalam proses belajar mengajar. Seluruh 

proses aktivitas pembelajaran yang terjalin dalam pendidikan selalu 

melibatkan pendidik dan mereka peserta didik. Masing–masing posisi 

tersebut memiliki peran dan jenis aktivitas masing–masing yang saling 

berhubungan dan terbentuk dalam satu wadah pendidikan. 

Guru dan murid melakukan hubungan yang timbal baik dalam setiap 

pembelajaran guna agar dapat mencapai tujuan kegiatan yang ada. Terlibat 

dalam satu wadah yang sama namun tugas yang dijalani antara guru dengan 

siswa juga sangatlah berbeda. Sedangkan peran dari guru dan juga siswa juga 

memiliki konstribusi yang berbeda dari masing–masing peran yang 

dijalankan dari kedua hal tersebut.  

Di sekolah atau tempat pendidikan guru memiliki tanggung jawab 

dalam membentuk karakter siswanya selain bertugas dalam memberikan ilmu 

atau informasi. Guru membentuk karakter siswa dalam bentuk bimbingan 

selama pembelajaran, sehingga memiliki kesempatan untuk mengarahkan 

siswa agar dapat bersikap dan bertindak lebih baik lagi dalam suatu interaksi 

disetiap pembelajaran. Tanpa melihat latar belakang dari siswa guru 

membimbing semua siswa dengan setulus hati tanpa dengan menciptakan 

suatu keadaan yang menimbulkan siswa merasa terganggu atau kurang 

Pembinaan Minat Dan Bakat..., Esti Nofiani, FKIP, UMP, 2016



nyaman. Hal ini menjadi sangat penting dan wajib untuk dilaksanakan bagi 

seorang guru terlebih untuk mereka guru di sekolah inklusi yang memiliki 

berbagai macam jenis anak yang memiliki kebutuhan khusus. 

Maka dari itu guru ABK dalam menjalankan perannya harus mampu 

mengimbangi dengan memberikan perlakuan baik agar siswa merasa nyaman 

tanpa meninggalakan figurnya. Menciptakan lingkungan yang nyaman dapat 

tergambar dengan menciptakan suasana menyenangkan tanpa adanya rasa 

saling membedakan antara satu dengan yang lain. Namun pada proses 

pembelajaran yang dilakukan guru juga tidak hanya bertanggung jawab dalam 

proses pemberian ilmu, mendidik peserta didik, dan membimbing peserta 

didik kearah yang lebih baik saja. Semua hal tersebut sesungguhnya juga 

telah tergambar dalam berbagai jenis indikator kompetensi guru yang tertuang 

lebih jelas pada UU No 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akdemik 

dan Kompetensi Guru. Di dalam UU tersebut menerangkan berbagai aspek 

penilaian kompetensi guru yang harus dimiliki. Berikut adalah gambaran 

penilaian kompetensi guru: 

Tabel 2.1 Kompetensi Guru 

NO K O M P E T E N S I 

A.   Pedagogik 

1. Menguasai karakteristik peserta didik 

2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 
mendidik 

3. Pengembangan kurikulum 

4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik 
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5. Pengembangan potensi peserta didik 

6. Komunikasi dengan peserta didik 

7. Penilaian dan evaluasi 

B.   Kepribadian 

8. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan 
nasional 

9. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan 

10. Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru 

 Sosial 

11. Bersikap inklusi, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif 

12. Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, 
peserta didik, dan masyarakat 

 Profesional 

13. Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang 
mendukung mata pelajaran yang diampu 

14. Membina keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif 
 

Dari berbagai uraian terkait kompetensi guru diatas dapat dilihat 

bahwa sesungguhnya hal yang harus dikuasai oleh guru sangatlah besar. 

Terbih lagi pada guru disekolah inklusi mereka harus dengan baik dapat 

menjalakan berbagai kompetensi guru tersebut mengingat bahwa peserta 

didiknya memiliki karakteristik siswa yang beraneka ragam. Jika melihat 

kembali tabel diatas bahwa kompetensi guru yang sangat patut untuk digaris 

bawahi bagi seorang guru khusus mereka yang ada di sekolah inklusi dengan 

berbagai macam siswa mereka yang ABK dapat dilihat pada bidang 

kompetensi pertama terkait menguasai karakterisitik peserta didik, 
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kompetensi lima memahami dan membina potensi, kompetensi sebelas 

bersikap inklusi, bertindak obyektif, dan tidak diskriminatif. 

 Kompetensi yang pertama yaitu mengenal karakteristik peserta didik, 

menjadi hal yang mungkin sudah biasa diketahui oleh seorang guru. Namun 

hal tersebut akan menjadi mendapatkan sedikit tantangan bagi guru apabila 

siswa mereka memiliki kebutuhan khusus. Hal ini terjadi karena karakteristik 

siswa tersebut memungkinkan  akan sulit untuk dapat dengan mudah 

diketahui selayaknya peserta didik yang lain mengingat dengan hambatan 

yang terdapat dalam diri anak. Lalu kompetensi berikutnya adalah membina 

potensi menjadi tugas guru berikutnya, dimana seorang guru mampu untuk 

mengidentifikasi dengan benar terkait bakat, minat serta potensi dan kesulitan 

belajar masing–masing peserta didiknya. Tentu hal ini menjadi hal yang 

wajib dilakukan untuk dapat mengarahkan semua peserta didiknya agar dapat 

menemukan serta membina berbagai potensi yang dimiliki terlebih pada 

siswa ABK. 

Melalui adanya bimbingan guru inklusi yang bertanggungjawab untuk 

membantu siswanya menemukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki 

anak diharapkan akan mampu membantu anak untuk dapat memaksimalkan 

potensi tersebut sebagai bekal yang mungkin anak mampu membantu 

membina kehidupan ABK tersebut. sedangkan kompetensi berikutnya yang 

yaitu kompetesi yang menyatakan bahwa seorang guru harus mampu bersikap 

inklusi, obyektif dan tidak diskriminan yang artinya guru dapat 

memperlakukan semua siswanya secara adil dengan memberikan berbagai 
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bantuan sesuai kebutuhan siswanya tanpa melihat faktor personal individu 

tersebut melalui interaksi dan hubungan yang baik. Tentu ini akan sangat 

tepat dan menjadi sebuah kewajiban yang patut untuk dimiliki seorang guru 

di sekolah inklusi.  

Di Indonesia sendiri cara yang dilakukan untuk seorang guru agar 

dapat membantu mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh 

siswanya dilakukan melalui suatu strategi Multiple Intelligences dalam 

teorinya strategi tersebut menyebutkan bahwa dalam diri setiap anak memiliki 

kecenderungan kecerdasaan yang bermacam yaitu cerdas bahasa (linguistik), 

cerdas matematis–logis (kognitif), cerdas gambar dan ruang (visual-spasial), 

cerdas musik, cerdas gerak (kinestesis), cerdas bergaul (interpersonal), cerdas 

diri (intrapersonal), cerdas alam, dan cerdas eksistensial. Menurut Chatib 

(2014:102) mengemukaan bahwa “Untuk memupuk rasa suka menjadi bakat, 

dibutuhkan pendekatan yang sesuai dengan Multiple Intelligences anak 

tersebut”. Artinya bahwa bakat seseorang dapat dikembangkan apabila cara 

pembinaan ynga diterapkan pada anak tersebut sesuai dengan Multiple 

Intelligences yang dimiliki anak tersebut pula. 

Lalu pendapat lain juga muncul  yaitu menurut  Ma’mur (2012:122) 

yang menyatakan bahwa terdapat beberapa peran vital guru yang harus 

dilakukan untuk menggali dan membina bakat anak didik diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a.  Inspirator 
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Guru dapat dikatakan menjadi seorang inspirator apabila dia dapat 

memberikan sebuah contoh yang baik yang mampu menjadikan orang 

yang ada disekelilingnya merasakan merasa senang dan ikut turut serta 

untuk dapat mengikuti semangat yang dicontohkan oleh guru tersebut. Hal 

ini juga menjadi terapan peranan guru pada semua siswanya baik yang 

memiliki kebutuhan khusus maupun tidak, dengan aplikasi guru yang 

selalu menjadi inspirator bagi semua siswa diharapkan mampu menjadikan 

semua siswa baik memiliki kebutuhuan khusus ataupun tidak memiliki 

dorongan inspiratif yang mampu membangkitkan mereka untuk lebih 

mandiri dan mampu berkembang diberbagai hal baik pada pembelajaran, 

minat serta bakat yang dimiliki. 

b. Observer 

Seorang guru tidak hanya bertanggungjawab untuk mendidik dan 

memberikan ilmu kepada peserta didik, namun juga harus mampu untuk 

membina segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Proses 

pengembangan berbagai potensi siswa yang tercermin dari minat bakat 

siswa. Guru memerlukan serangkaian kegiatan untuk dapat menemukan 

seperti apa minat dan bakat yang dimiliki siswa, serangkaian kegiatan 

kegiatan itu dapat melalui observasi dengan pengamatan secara langsung 

kepada siswa. Observasi yang dilakukan oleh guru disetiap moment ini 

sekaligus menjadikan penguat bahwa selain membimbing siswa kearah 

yang lebih baik guru juga berperan menjadi observer. 

c. Fasilitator 
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Setelah menemukan berbagai minat dan bakat yang dimiliki oleh 

siswa maka sudah menjadi tanggungjawab seorang guru untuk dapat 

membina minat dan bakat para peserta didiknya. Proses pengembangan 

minat bakat ini tentu melalui arahan dan juga bimbingan dari guru, yang 

artinya guru memiliki peran sebagai fasilitator untuk dapat menyalurkan 

serta mengembangkan berbagai potensi minat dan bakat yang dimiliki oleh 

siswanya. 

d. Dimanisator 

Sebelumnya bila seorang guru berperan menjadi seorang inspirator 

bagi siswa untuk dapat menjadi mandiri dan lebih berkembang dalam 

berbagai hal. Disisi lain guru juga memiliki peran lain sebagai dimanisator 

yaitu sosok yang membantu peserta didik dalam membina berbagai minat 

bakat yang dimiliki. Usaha membantu yang dilakukan oleh peserta didik 

sendiri dilakukan melalui pemberian semangat, mengarahkan pada 

program–program yang dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. 

e. Motivator 

Bakat seorang tidak akan muncul bila dengan sendirinya tanpa 

melalui sebuah usaha yang lebih. Usaha yang dilakukan juga tidak cukup 

diilakukan dengan sekali duakali saja melainkan secara berulang dan terus 

menerus. Tidak jarang dalam praktinya ditengah usaha tersebut kerap kali 

muncul sikap malas, lelah, bahkan pengaruh dari lingkungan. Semua hal  

tersebut menjadikan perlu untuk adanya pemberian dorongan secara terus 
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menerus pada peserta didik agar mereka tetap berfikir positif dan tetap 

bersemangat dalam upaya membina bakat yang dimiliki. 

Dari berbagai uraian diatas dapat diambil sebuah pernyataan bahwa 

guru memiliki peran yang sangat kompleks dalam prosesnya menjadi seorang 

pendidik terlebih untuk mereka tenaga pendidik yang berada di sekolah 

inklusi. Kewajiban guru yang dimiliki dalam bentuk kompetensi kinerja guru 

harus mampu dilaksanakan dengan berbagai strategi yang memungkinkan 

mampu membantu tercapainya kompetensi guru tersebut mengingat peran 

guru menempati posisi yang sangat penting bagi mereka para siswa 

khususnya yang memiliki kebutuhan khusus. 

 

H. Penelitian yang Relevan 

  Beberapa penelitian terkait dengan ABK telah dilakukan, di 

antaranya penelitian oleh El–Zeaigat (2012) tentang  “Counseling Gifted and 

Talented Students In Jordanian Inclusivee Schools:Conclusion and 

Implication” tentang bimbingan konseling bagi siswa berbakat pada sekolah 

inklusi di yordania hasil dan implikasi. Penelitian tersebut merupakan 

penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan hasil penelitian menyatakan 

seperti berikut “ The review indicated that counseling this group of students 

at Jordanian inclusive schools still faces a variety challenges. Foremost were 

lack of qualified teachers, few of gifted educational programs, and lack of 

skilled counselors” yang artinya dapat dikatakan bahwa konseling atau 

bimbingan pada siswa inklusi di yordania masih menghadapi berbagai 
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tantangan terutama pada kurangnya guru yang berkualitas serta program 

pendidikan bagi mereka yang berbakat.  

Penelitian lain oleh Malak (2013)  tentang penelitian “Inclusive Education 

Reform in Bangladesh: Pre-Service Teachers’ Responses to Include Students 

with Special Educational Needs in Regular Classrooms” yang dianalisis 

dengan pendekatakn kulalitatif menyimpulkan penelitian yang menyatakan 

“Further large class size, high workloads, inflexible curriculum policy of 

primary education and inadequate experiential learning facilities of teacher 

education program are identified as barriers to IE reform..” Dari uraian ini 

dapat dikatakan bahwa dalam aplikasi pendidikan inklusi masih banyak 

memiliki hambatan yang di antaranya yaitu adanya kurang memadainya 

pengalaman fasilitas belajar serta program pendidikan bagi guru yang 

mendampingi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam proses pendidikan 

inklusi sangat membutuhkan berbagai persiapan mengingat melalui 

pendidikan inklusi ini  menjadi sebuah harapan baru bagi ABK untuk dapat 

memaksimalkan berbagai potensi yang ada.  

Penelitian relevan yang lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Takala, Marjatta dkk dengan judul “Inclusive special education: the role of 

special education teachers in Finland” penelitian ini dilakukan dengan 

berkonsentrasi pada pekerjaan guru pendidikan khusus di Filandia. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa “The work of the special education teachers 

was revealed to consist of three elements: teaching, consulting and 

background work.” yang dapat dinyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan 
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sebagai guru khusus terbagi menjadi dalam tiga unsur yaitu: mengajar, 

konsultasi, dang latarbelakang bekerja. 

 Penelitian di atas dikatakan relevan karena fokus dalam penelitian ini 

sama–sama membahas terkait dengan ABK pada sekolah inklusi khususnya 

pada bidang pengembangan kemampuan potensi yang dimiliki. Sedangkan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang relevan sebelumnya adalah 

bahwa penelitan sebelumnya membahas terkait berbagai kendala dalam 

melaksanakan pendidikan inklusi, sedangkan penelitian ini mencari tahu 

terkait seperti cara guru dalam melaksanakan pendidikan inklusi khususnya 

dalam membimbing siswanya menemukan serta membina bakat yang 

dimiliki. 

 

I. Kerangka Pikir 

 Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu bahwa sesungguhnya 

semua individu sejatinya memiliki potensi masing-masing khususnya dalam 

bentuk minat serta bakat yang apabila dikembangkan dengan baik mampu 

menjadikan seseorang menjadi sukses, hal tidak terkecuali bagi mereka yang 

memiliki kebutuhan khusus. Mereka ABK juga memiliki minat dan bakatnya 

dibalik segala kekurangan yang dimiliki dan sama dengan individu lainnya 

ABK juga memiliki hak untuk dapat sukses dengan potensi minat serta bakat 

yang dimiliki. Hanya saja dibutuhkan usaha serta bantuan yang lebih dari 

berbagai aspek seperti orangtua, pemerintah terlebih guru yang memiliki 

peran besar dalam membimbing siswanya yaitu ABK agar dapat 
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memunculkan serta mengembangakan berbagai minat serta bakat yang 

dimiliki. Maka dari itu penting dilakukan penelitian untuk mencari tahu 

strategi guru di sekolah inklusi dalam melaksanakan pembinaan minat serta 

bakat yang dimiliki oleh ABK baik dilihat dari cara awal guru mngetahui 

karakteristik dan juga minat bakat yang dimiliki siswa ABK, strategi 

pembinaan minat serta bakat ABK serta kendala yang dihadapi oleh guru 

tersebut. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu menjadi sebagai 

bahan informasi bagi guru lain di sekolah lain ataupun calon guru serta pihak 

terkait lainnya dalam melakukan usaha pembinaan minat serta bakat anak 

ABK. 
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