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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab I ini, peneliti memaparkan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, dan batasan masalah. 

Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya pendidikan merupakan hak dari setiap warga negara, 

seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa “setiap warga 

negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. 

Secara umum pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-Undang Sisdiknas 

No 20 tahun 2003, Pasal 1 ayat 1).  

Pada kenyataannya, pendidikan di negara ini belum merata terutama bagi 

anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik dan mental atau disebut dengan anak 

berkebutuhan khusus (ABK). Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak 

yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan (fisik, mental-

intelektual, sosial, emosional) dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya 
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dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan 

pelayanan pendidikan khusus (Poerwanti, 2011:1-4).  

Penyelenggaraan pendidikan harus didasarkan pada paradigma universal 

yaitu pendidikan untuk semua (education for all). Pendidikan untuk semua ini 

bertujuan untuk pemerataan pendidikan, dimana pendidikan tidak memandang 

perbedaan-perbedaan individual. Pendidikan untuk semua ini disebut dengan 

pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan 

yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki 

kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa untuk 

mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara 

bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Permendiknas No.70 Tahun 

2009, Pasal 1). Melalui pendidikan inklusi, ABK mendapatkan kesempatan dan 

peluang yang sama dengan anak normal untuk mendapatkan pelayanan 

pendidikan di sekolah reguler dan terdekat dari tempat tinggalnya.  

Penyelenggaraan pendidikan inklusi membutuhkan kerjasama dari 

berbagai pihak, seperti seluruh pihak sekolah (fasilitas, sarana prasarana, 

kurikulum, dan tenaga pendidikan), orang tua, dan tenaga ahli (GPK, guru 

pendamping/shadow, psikolog). Pembelajaran yang diberikan pada ABK juga 

harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan individu sehingga sekolah 

harus melakukan penyesuaian baik dari kurikulum, sarana prasarana, dan tenaga 

pendidik. Untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai harus dilakukan 

proses identifikasi dan assesmen yang akurat. Kegiatan tersebut dapat dilakukan 

oleh tenaga yang terlatih dan/ atau profesional dibidangnya untuk dapat menyusun 

program pendidikan yang sesuai.  
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Pelaksanaan pendidikan ini membutuhkan kerjasama yang kondusif agar 

pelaksanaan berlangsung secara efektif dan maksimal. Peran guru dalam 

pendidikan inklusif sangat penting, karena guru yang akan mengembangkan 

materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan ABK dan mengupayakan program 

pembelajaran sesuai dengan tujuan sehingga potensi yang dimiliki ABK dapat 

berkembang secara optimal. Seorang guru dalam pendidikan inklusif lebih 

ditekankan pada kemampuan mengelola kelas saat proses pembelajaran 

berlangsung, sehingga guru harus memiliki kompetensi mengelola pembelajaran, 

pemahaman terhadap peserta didik yang memiliki beragam perbedaan, dan 

pelaksanaan pembelajaran yang mendidik. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di SDN 

Ketawanggede Malang, sekolah tersebut sudah menerapkan pendidikan inklusif 

yang mana sudah berjalan sekitar 2 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dari salah 

satu GPK ditemukan banyak kendala yang dialami, seperti kurangnya 

pengetahuan bagi guru kelas dalam menangani ABK, kurangnya kerjasama antara 

GPK dan guru kelas berupa kurangnya komunikasi dalam pelaksanaan 

pembelajaran bagi ABK. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran untuk ABK guru 

masih belum memenuhi komponen dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, 

seperti penggunaan media/ alat belajar yang sesuai dengan ABK dan pengelolaan 

kelas yang kurang melibatkan siswa ABK untuk belajar bersama karena tempat 

duduk ABK juga terletak di belakang dan ABK kurang diperhatikan atau lebih 

tepatnya tidak dianggap dan dibiarkan begitu saja.  

Berdasarkan hal inilah, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji 

tentang “Kesiapan Guru dalam Menangani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 
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pada Pembelajaran di SD” karena pada kenyataannya meskipun sekolah dasar 

sudah menerapkan pendidikan inklusif tetapi pelaksanaannya masih belum 

maksimal terutama kesiapan guru menangani ABK dalam pembelajaran. 

Penelitian ini akan dilakukan mulai dari guru menyiapkan materi pembelajaran 

sampai memberikan penilaian pada ABK.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas dapat 

dirumuskan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah guru merencanaan pembelajaran untuk ABK di SD? 

2. Bagaimanakah guru melaksanakan perencanaan pemberlajaran untuk ABK di 

SD? 

3. Bagaimanakah guru melakukan evaluasi atau penilaian pembelajaran untuk 

ABK di SD? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis perencanaan pembelajaran 

untuk ABK di SD oleh guru. 

2. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan pembelajaran 

untuk ABK di SD oleh guru. 

3. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis evaluasi atau penilaian 

pembelajaran untuk ABK di SD oleh guru. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Manfaat teoritis dan praktis yang diperoleh penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian tentang penyelenggaraan 

pendidikan inklusif terutama dalam menangani ABK pada pembelajaran 

di SD yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. 

b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat disajikan sebagai kajian 

penelitian yang relevan untuk penelitian berikutnya.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Menganalisis bagaimana kesiapan guru dalam menangani ABK pada 

pembelajaran di SD, mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, dan memberikan penilaian pembelajaran untuk ABK. 

Kemudian dapat digunakan sebagai wawasan untuk menangani ABK pada 

pembelajaran karena mengingat peneliti merupakan calon seorang pendidik di 

SD yang kebanyakan telah menerapkan pendidikan inklusif.  

b. Bagi Sekolah 

Memberikan wawasan mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusi 

terutama dalam menangani ABK pada pembelajaran dan sekolah dapat 

memberikan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh ABK. 
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c. Bagi Guru 

Memberikan wawasan untuk menangani ABK pada pembelajaran 

yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, sehingga guru 

dapat meningkatkan kualitas ABK tersebut. 

d. Bagi Siswa 

Memperoleh penanganan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuannya terutama dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat belajar 

secara maksimal.  

E. Definisi Istilah 

Terdapat beberapa istilah yang digunakan peneliti ini. Oleh karena itu, 

peneliti memberikan definisi istilah sebagai berikut: 

1. Kesiapan guru adalah suatu titik kematangan untuk menerima atau 

mempraktikkan tingkah laku tertentu. (Dali Gulo dalam Eva, 2009).  

2. Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang secara signifikan 

mengalami kelainan atau penyimpangan (fisik, mental-intelektual, sosial, 

emosional) dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan 

dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan 

pendidikan khusus (Poerwanti, 2011). 

3. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Permendiknas No 70 

Tahun 2010). 
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F. Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang dipilih oleh peneliti, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Ketawanggede Malang. 

2. Subyek penelitian ini adalah guru kelas yang di kelasnya terdapat ABK. 

3. Batasan yang dipilih oleh peneliti adalah mengacu pada kesiapan guru 

menangani ABK pada pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

atau penilaian). 


