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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya sekolah-sekolah regular dimana siswa-siswanya adalah

anak-anak normal yang tidak mengalami kebutuhan khusus dalam pendidikannya.

Hal ini sudah berjalan sangat lama dan menjadi kebiasaan umum bahwa anak-

anak biasanya belajar di sekolah umum, sementara anak-anak berkebutuhan

khusus (ABK)/difabel belajar di SLB.

Isu pendidikan untuk semua (education for all) menjadikan pendidikan

inklusi sebagai salah satu model pendidikan yang disarankan untuk berbagai tipe

anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi bersifat terbuka terhadap

perbedaan karakter peserta didik dan berupaya mengakomodasi setiap perbedaan

tersebut dengan cara-cara yang tidak merugikan peserta didik lain. Bahkan, dalam

pendidikan inklusi diharapkan perbedaan karakteristik siswa menjadi

pembelajaran tersendiri dan bernilai manfaat bagi setiap peserta didik. Usaha

saling memahami perbedaan antar peserta didik dan upaya untuk memperlakukan

perbedaan antar peserta didik secara semestinya memberi nilai plus bagi

pendidikan inklusi.

Amanat hak atas pendidikan bagi anak penyandang kelainan atau

ketunaan ditetapkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional Pasal 32 disebutkan bahwa: “Pendidikan khusus (pendidikan

luar biasa) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat

kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional,
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mental, dan sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.

Ketetapan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tersebut bagi anak

penyandang kelainan sangat berarti karena memberi landasan yang kuat bahwa

anak berkelainan perlu memperoleh kesempatan yang sama sebagaimana yang

diberikan kepada anak normal lainnya dalam hal pendidikan dan pengajaran.

Sesuai dengan amanat dalam undang-undang pokok pendidikan,

pemberdayaan anak berkelainan melalui pendidikan harus tetap menjadi salah satu

agenda pendidikan nasional agar anak berkelainan memiliki jiwa kemandirian.

Dalam arti, tumbuhnya kemampuan untuk bertindak atas kemauan sendiri,

keuletan dalam mencapai prestasi, mampu berpikir dan bertindak secara rasional,

mampu mengendalikan diri, serta memiliki harga dan kepercayaan diri. Di atas

semua itu, agar keberadaan anak berkelainan di komunitas anak normal tidak

semakin terpuruk (Efendi, 2006:2).

Sekarang ini, pendidikan inklusi di Indonesia menjadi gagasan yang telah

dipayungi oleh kebijakan pemerintah yakni Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional RI Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik

yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Peraturan menteri tersebut memuat dengan lengkap rambu-rambu mengenai

pendidikan inklusi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Salah satu hal

signifikan yang tercatat dalam Peraturan Menteri tersebut adalah mengenai

kewajiban pemerintahan daerah kabupaten/kota untuk menunjuk minimal satu

sekolah yang harus menyelenggarakan pendidikan inklusi.
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Hal ini terjadi karena pola pikir masyarakat sudah mengarah kepada

pendidikan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus, yang menempatkan

mereka berbeda dengan siswa lain yang normal. Banyak hal yang

mempengaruhinya, mulai dari sikap orang tua yang tidak menerima kehadirannya,

atau menerima tetapi menjadi overprotective, hingga stigma masyarakat yang

menempatkan mereka dalam kelas terpinggirkan, yang menjadikan anak-anak

berkebutuhan khusus kurang dapat mengakses pendidikan yang luas (Efendi,

2006:17). Perlakuan seperti inilah yang kemudian membuat sebagian anak

berkebutuhan khusus di Indonesia mempunyai sensitivitas yang sangat tinggi,

minder, tertutup, dan menganggap dirinya hanya menjadi beban orang lain serta

tidak berguna (Muhammad Efendi, 2006:15). Dalam kondisi seperti ini,

pendidikanlah yang mampu menjembatani segala pola pikir kita untuk berubah

dan mencoba memahami bahwa setiap anak mempunyai potensi masing-masing

untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing (Efendi,

2006:27).

Terdapat sejumlah 50 SD inklusi di Kota Malang (Surya, 15 Mei 2014).

Namun berdasarkan gugus wilayahnya terbagi menjadi 7 Gugus, yakni Gugus 1 di

wilayah Blimbing, Gugus 2 di wilayah Dinoyo, Gugus 3 di wilayah

Arjowinangun, Lowokwaru, Klojen, Gugus 4 di wilayah Sumbersari, Gugus 5 di

wilayah Mojolangu, Gugus 6 di wilayah Sawojajar, Madyopuro, dan Gugus 7 di

wilayah Sukun (MBC Center, 2013).

SD inklusi yang berada di Gugus 4 Sumbersari merupakan pionir SD

inklusi yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2005. Terdapat 3 SDN di Gugus 4
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Sumbersari Malang yakni SDN Sumbersari I, SDN Sumbersari II, dan SDN

Sumbersari III. Hasil wawancara peneliti dengan Guru Pendamping Khusus

(GPK) di ketiga sekolah tersebut menunjukkan bahwa menjadi sekolah inklusi

membutuhkan berbagai hal yang berbeda dengan sekolah lainnya yang bukan

sekolah inklusi. Sebagaimana layaknya sekolah umum, SDN Sumbersari I, II, dan

III Malang melaksanakan pembelajaran dengan sistem yang sama dengan sekolah

umum. Tetapi ketiga SDN tersebut mampu menerima dan menampung siswa anak

berkebutuhan khusus. Sekolah dasar ini sudah cukup lama membina anak didik

difabel yang disatukan dengan siswa normal. Sebagai anak yang sedang

mengalami pertumbuhan dan perkembangan, kondisi lingkungan sangat

mempengaruhinya. Apa yang ia dapatkan dalam masa kecilnya, akan membekas

dalam dirinya yang kemudian ikut mewarnai segala aspek pemikiran, moral,

mental, dan sikapnya (Sukmadinata, 2009:47).

Hasil wawancara antara peneliti dengan Guru yang ada di SDN

Sumbersari I, II, dan III Malang menunjukkan bahwa menjadi sekolah inklusi

seperti sekolah tersebut memang tidak mudah. Tidak mudah disini maksudnya

adalah bahwa sekolah inklusi harus mempersiapkan diri dengan inovasi-inovasi

agar siswa ABK dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Di samping

itu, sekolah inklusi juga harus bisa memberikan penyadaran kepada semua civitas

akademika bahwa siswa-siswi ABK juga bisa mengikuti pendidikan di sekolah

umum. Penyusunan kurikulum, metode mengajar, media pembelajaran,

kompetensi guru, evaluasi, dan layanan akademik maupun nonakademik harus

disusun sedemikian rupa yang tentunya memerlukan waktu dan biaya yang tidak
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sedikit. Hal ini karena pembelajaran model inklusi memerlukan adanya media,

sarana prasarana, kurikulum, kompetensi guru, layanan akademik dan non

akademik sedemikian rupa, sehingga mampu melayani semua siswa tanpa

terkecuali.

Dengan adanya ABK yang turut dalam pembelajaran bersama anak

reguler, maka hal ini tentu berdampak pula bagi anak-anak reguler. Kebijakan

sekolah yang menggabungkan anak-anak regular dengan ABK dalam satu

lingkungan pembelajaran membuat anak-anak regular bereaksi untuk

menyesuaikan diri dengan ABK tersebut. Menurut Fahmi (1982:20) salah satu

faktor yang mempengaruhi terciptanya penyesuaian diri individu adalah reaksi-

reaksi individu terhadap stimulasi dari lingkungan. Salah satu aspek dari

penyesuaian diri adalah penyesuaian sosial, maka aspek yang mempengaruhi

penyesuaian diri juga berlaku untuk penyesuaian sosial.

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian siswa di

sekolah terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal dengan faktor

kekuatan yang ada dalam diri individu yang meliputi kondisi jasmaniah, penentu

psikologis seperti kematangan, perkembangan sosial, moral, emosional

kecerdasan, bakat, dan minat. Sedangkan faktor eksternal sebagai faktor kekuatan

yang berada di luar individu seperti iklim kehidupan keluarga, kehidupan sekolah

dan masyarakat (Hurlock, 1994:213).

Hasil observasi peneliti di lapangan menemukan adanya beberapa siswa

yang seakan keberatan menerima kehadiran siswa anak berkebutuhan khusus

(ABK) di kelasnya. Hal ini ditandainya dengan terkadang terjadi keributan atau
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pertengkaran antara siswa reguler dengan siswa ABK. Kondisi ini patut dipahami

karena terdapat perbedaan baik secara fisik maupun mental antara siswa reguler

dengan siswa ABK sehingga dapat menimbulkan benturan-benturan kecil dalam

penyesuaian diri di antara keduanya dalam proses belajar mengajar. Hal ini jika

dibiarkan akan berdampak terhadap hasil belajar keduanya. Pada tahap perkenalan

awal, tentu siswa reguler dengan siswa ABK masih dalam tahap saling mengenal,

memahami, dan beradaptasi atau menyesuaikan diri di antara keduanya. Para guru

sebenarnya sangat mengharapkan agar siswa reguler dapat menerima kehadiran

dan membantu siswa ABK dalam proses belajar mengajar di kelas. Keharmonisan

hubungan antara siswa reguler dengan siswa ABK akan menentukan tercapai

tidaknya tujuan dari pendidikan inklusi di sekolah tersebut. Hal ini menunjukkan

pentingnya penyesuaian sosial siswa reguler agar tercipta hasil belajar yang lebih

baik dan tercapainya tujuan dari pendidikan inklusi di sekolah tersebut.

Berdasarkan data dan fakta dari hasil observasi dan wawancara di sekolah

yakni adanya siswa reguler yang merasa keberatan dengan kehadiran siswa ABK

di kelasnya yang kemudian mengakibatkan terjadinya benturan-benturan kecil

dalam penyesuaian diri di antara siswa reguler keduanya dalam proses belajar

mengajar, maka dengan adanya ABK yang turut serta dalam satu lingkungan

pembelajaran di kelas bersama dengan anak-anak reguler, maka dapat

mempengaruhi penyesuaian sosial anak-anak reguler terhadap ABK tersebut.

Adapun penyesuaian sosial menurut Chaplin (dalam Nurdin, 2009:87) adalah

penjalinan secara harmonis suatu relasi dengan lingkungan sosial dan mempelajari
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tingkah laku yang diperlukan atau mengubah kebiasaan yang ada sedemikian rupa

sehingga cocok bagi suatu masyarakat sosial.

Siswa reguler yang yang berhasil melakukan penyesuaian sosial dengan

baik akan membangun sikap sosial yang menyenangkan, seperti kesediaan untuk

membantu anak-anak ABK. Penyesuaian yang tidak baik akan menimbulkan

masalah seperti bersikap agresif atau menarik diri dari pergaulan dengan anak-

anak ABK. Dengan adanya penyesuaian sosial yang baik pada siswa reguler maka

dapat membantu kelancaran proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Begitu

pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan pentingnya mengetahui sejauhmana

kemampuan penyesuaian sosial siswa reguler dengan adanya siswa ABK di

sekolah mereka selama ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk

meneliti tentang penyesuaian sosial siswa reguler dengan adanya siswa ABK di

SD inklusi Gugus 4 Sumbersari Malang.

B. Identifikasi/Fokus Masalah

Penelitian ini difokuskan pada kemampuan penyesuaian siswa reguler

dengan adanya siswa ABK di SD inklusi Gugus 4 Sumbersari Malang.

Penyesuaian sosial difokuskan pada kemampuan siswa reguler untuk berinteraksi

dengan siswa ABK di lingkungan sekolah secara efektif dan sehat sehingga siswa

reguler memperoleh kepuasan dalam upaya memenuhi kebutuhannya yang dapat

dirasakan oleh dirinya dan siswa ABK di lingkungan sekolahnya. Aspek-aspek

penyesuaian sosial yang diteliti adalah penampilan nyata, penyesuaian diri

terhadap kelompok, sikap sosial, dan kepuasan pribadi. Penelitian ini tidak
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meneliti penyesuaian sosial dari siswa ABK, melainkan siswa reguler yang

bersama dengan siswa ABK.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini

yaitu:

1. Bagaimanakah penampilan nyata siswa reguler dengan adanya siswa ABK

di SD inklusi Gugus 4 Sumbersari Malang?

2. Bagaimanakah penyesuaian diri terhadap kelompok siswa reguler dengan

adanya siswa ABK di SD inklusi Gugus 4 Sumbersari Malang?

3. Bagaimanakah sikap sosial siswa reguler dengan adanya siswa ABK di SD

inklusi Gugus 4 Sumbersari Malang?

4. Bagaimanakah kepuasan pribadi siswa reguler dengan adanya siswa ABK

di SD inklusi Gugus 4 Sumbersari Malang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya

penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis penampilan nyata siswa reguler

dengan adanya siswa ABK di SD inklusi Gugus 4 Sumbersari Malang?

b. Untuk mengetahui dan menganalisis penyesuaian diri terhadap kelompok

siswa reguler dengan adanya siswa ABK di SD inklusi Gugus 4

Sumbersari Malang?
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c. Untuk mengetahui dan menganalisis sikap sosial siswa reguler dengan

adanya siswa ABK di SD inklusi Gugus 4 Sumbersari Malang?

d. Untuk mengetahui dan menganalisis kepuasan pribadi siswa reguler

dengan adanya siswa ABK di SD inklusi Gugus 4 Sumbersari Malang?

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan dan ilmu

pengetahuan yang berguna bagi pengembangan ilmu pendidikan di tingkat

sekolah dasar, khususnya tentang pendidikan inklusi. Hasil penelitian ini

juga dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk mengembangkan dan

menyempurnakan lebih jauh lagi hasil temuannya pada masalah yang

sama.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi

SDN Sumbersari I, II, dan III Malang dalam mengevaluasi penerapan

pendidikan inklusi berdasarkan penyesuaian sosial siswa reguler dengan

adanya siswa ABK.

F. Batasan Penelitian

a. Penelitian ini dilakukan di SD inklusi pada Gugus 4 Sumbersari Malang,

dan sekolah yang akan dijadikan subjek penelitian adalah SDN Sumbersari

I, SDN Sumbersari II, dan SDN Sumbersari III Malang.

b. Sampel yang menjadi subjek penelitian adalah siswa reguler kelas V.
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c. Penelitian ini hanya meneliti penyesuaian sosial siswa reguler dengan

adanya siswa ABK dalam pendidikan inklusi.

d. Penyesuaian sosial yang diukur dalam penelitian ini adalah aspek-aspek

penyesuaian sosial yang terdiri dari aspek penampilan nyata siswa reguler,

penyesuaian diri terhadap kelompok, sikap sosial, dan kepuasan pribadi

(Hurlock, 2002).

G. Definisi Istilah

a. Penyesuaian sosial adalah kemampuan siswa reguler untuk berinteraksi

dengan siswa ABK di lingkungan sekolah secara efektif dan sehat

sehingga siswa reguler memperoleh kepuasan dalam upaya memenuhi

kebutuhannya yang dapat dirasakan oleh dirinya dan siswa ABK di

lingkungan sekolahnya. Penyesuaian sosial dalam penelitian ini diukur

berdasarkan aspek-aspek penyesuaian sosial yang dikemukakan oleh

Hurlock (2002), antara lain penampilan nyata, penyesuaian diri terhadap

kelompok, sikap sosial, dan kepuasan pribadi.

b. Penampilan nyata siswa reguler yaitu perilaku yang diperlihatkan oleh

siswa reguler dalam menerima adanya siswa ABK di sekolah atau di

kelasnya, yang ditunjukkan siswa reguler dengan bersedia mengobrol,

bersedia berteman, dan bersedia bermain bersama siswa ABK.

c. Penyesuaian diri terhadap kelompok adalah perilaku siswa reguler yang

membantu siswa ABK agar dapat menyesuaikan diri dalam kelompok

belajarnya, yang ditunjukkan siswa reguler dengan bersedia duduk bareng,
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bersedia meminjamkan alat tulis, dan bersedia mengerjakan tugas bersama

siswa ABK.

d. Sikap sosial yakni perilaku siswa reguler yang menunjukkan sikap mau

membantu/menolong, tidak mengganggu (usil/jahil), dan tidak menyakiti

badan siswa ABK.

e. Kepuasan pribadi yakni perasaan yang dirasakan siswa reguler dengan

adanya siswa ABK, seperti merasa tidak takut (rasa aman), senang

berteman (rasa puas), dan tidak menghina siswa ABK (empati).

f. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak-anak yang memiliki

keunikan tersendiri dalam kondisi fisik atau mental sehingga

membutuhkan pelayanan khusus untuk metode penyampaian.


