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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk membantu perkembangan anak 

supaya lebih progresif baik dalam perkembangan akademik maupun emosi 

sosialnya sehingga mereka dapat hidup dalam lingkungan sekitarnya.  Melalui 

pendidikan anak bisa berkembang sesuai dengan irama perkembangannya. 

Pendidikan yang diberikanpun sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. 

Anak tunagrahita merupakan individu yang utuh dan unik, mereka seperti anak-

anak pada umumnya, memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai 

dengan kebutuhan mereka.  Mereka memiliki hambatan intelektual tapi mereka 

juga masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan kapasitas 

yang dimiliki oleh mereka dan sesuai dengan kebutuhan mereka.  Oleh karena itu 

maka layanan pendidikan yang diberikan kepada mereka diupayakan dapat 

mengembangkan potensi mereka secara optimal sesuai dengan kebutuhan mereka.   

Dalam kegiatan pendidikan bagi anak tunagrahita bertujuan 

mengembangkan potensi yang masih dimiliki secara optimal, agar mereka dapat 

hidup mandiri dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana mereka 

berada. Suatu upaya pembangunan pendidikan yang terwujud dalam gerak 

pembangunan nasional merupakan suatu hal yang wajar dan harus tetap 

dilakukan. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa pendidikan merupakan faktor 

strategis dalam menunjang keberhasilan pembangunan.  Bagaimanapun, sebagai 

warga negara anak tunagrahita memiliki hak yang sama untuk mendapatkan 

pendidikan, sebagaimana yang ditegaskan melalui surat edaran Dirjen Dikdasmen 

No.380 Tahun 2003 yang menyatakan pendidikan inklusif merupakan pendidikan 
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yang mengikutsertakan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk belajar 

bersama-sama dengan anak normal lainnya. Dalam pendidikan inklusif anak 

berkebutuhan khusus tidak mendapat perlakuan khusus ataupun hak-hak istimewa, 

melainkan persamaan hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik lainnya 

di kelas itu (Fitria: 2012).  

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang  pendidikan inklusif bagi 

peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau 

bakat istimewa Pasal 1 menjelaskan bahwa Pendidikan Inklusif 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 lingkungan 

pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umunya, disebutkan 

juga dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun  2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional pada Bab IV pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa warga negara yang 

memiliki kelainan fisik, emosional mental, intelektual, dan sosial berhak 

mendapatkan pendidikan yang khusus. 

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa anak tunagrahita yang telah 

dan sedang mengikuti pendidikan di sekolah pada umumnya belum menunjukkan 

perkembangan yang diharapkan. Anak masih mengalami kesulitan dalam 

keterampilan akademik seperti dalam kegiatan membaca, menulis, dan berhitung. 

Dengan hambatan yang dimiliki anak, maka anak membutuhkan sebuah 

pendekatan yang digunakan untuk mengetahui hambatan yang dimiliki anak 

sehingga materi atau pembelajaran yang diberikan menyesuaikan dengan 

kebutuhan dan kemampuan anak. Kelemahan yang terjadi dalam pendidikan anak 
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tunagrahita berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas menyatakan bahwa 

kelemahannya belum tepatnya layanan pendidikan yang dilakukan, yaitu hanya 

menekankan pada penyampaian bahan ajar (semata-mata hanya mengejar target 

kurikulum) dan belum memperhatikan perbedaan dan karakteristik perkembangan 

anak. Bagi anak tunagrahita sekurang-kurangnya diperlukan dua bidang 

kemandirian yang harus dimiliki yaitu: (1) keterampilan dasar dalam hal 

membaca, menulis, komunikasi lisan, dan berhitung, (2) keterampilan perilaku 

adaptif yaitu keterampilan mengurus diri dalam kehidupan sehari-hari dan 

keterampilan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, sehingga potensi yang 

dimiliki anak dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

anak. 

Untuk membantu mengembangkan potensi dan mengurangi hambatan 

yang dialami anak tunagrahita, dalam program pendidikannya diperlukan upaya 

yang komprehensif dan sistematis yaitu salah satunya dengan pelaksanaan   

Program Pembelajaran Individual (PPI) yang merupakan sebuah program yang 

diberikan kepada anak untuk memenuhi kebutuhan anak, melalui program 

pembelajaran individual (PPI) dapat menjadi wahana bagi siswa untuk 

meningkatkan respon siswa dalam proses pembelajaran, dan dapat dijadikan 

sebagai usaha guru dalam memberikan pelayanan secara efektif. Sekolah 

merupakan salah satu tempat untuk melakukan proses sosial dengan lingkungan 

sekitar. Di sekolah anak tunagrahita bisa melakukan interaksi baik dengan guru, 

teman atau bahkan orang lain. Dalam melakukan interaksi, terjadi suatu 

pertukaran simbol-simbol, dimana dalam simbol tersebut terkandung makna 

tersendiri yang hanya dipahami oleh anggotanya saja.    
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Dengan kondisi seperti itu berpengaruh pada kemampuan akademik 

(bahasa dan aritmatika atau matematika) yang berpengaruh terhadap respon anak 

dalam kegiatan pembelajaran, anak membutuhkan Guru Pendamping Khusus 

(GPK), secara konseptual peran guru pendamping khusus (GPK) dalam 

pembelajaran adalah untuk menemu kenali masalah yang dihadapi anak yang 

terkategori berkebutuhan khusus. SD Muhammadiyah 09 Malang merupakan 

salah satu sekolah dasar yang telah menerapkan dan melaksanakan pendidikan 

inklusif sejak Tahun 2008 dan telah disedikan pula guru pendamping khusus 

(GPK) yang cukup mampu dalam menangani anak berkebutuhan khusus (ABK) di 

sekolah tersebut. Tujuannya adalah untuk memudahkan guru dalam melayani 

anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam proses pembelajaran. Sebelumnya 

dilakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan dan pelayanan yang tepat 

terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) berdasarkan jenis ABKnya. 

SD Muhammadiyah 09 Malang melakukan asesmen dengan dua tahapan 

yang pertama dilakukan untuk siswa baru, untuk siswa baru asesmen dilakukan 

pada saat awal pendaftaran, dan pada saat tes masuk, yang kedua asesmen 

dilakukan untuk siswa kelas II dilakukan pada saat akhir semester I dan pada saat 

kenaikan kelas. Dengan dilakukannya asesmen dapat mengetahui tingkat 

kemampuan anak sehingga pembelajaran menyesuaikan dengan kebutuhan dan 

kemampuan anak.  

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SD Muhammadiyah 09 

Malang, khususnya siswa kelas II D dengan jumlah ABKnya dua yaitu 

tunagrahita ringan dan ADHD (Attention Deficit Hiperactivity Disoder). Peneliti 

tertarik memfokuskan penelitiannya pada siswa tunagrahita ringan hal ini 
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dikarenakan ciri spesifikasinya lebih tampak anak tunagrahita misalnya dari 

kondisi fisik, intelektual, dan emosional, sedangkan untuk anak ADHD (Attention 

Deficit Hiperactivity Disorder) hampir sama dengan anak normal, hanya saja 

sewaktu-waktu perilakunya menunjukkan bahwa dia adalah ADHD (Attention 

Deficit Hiperactivity Disorder) untuk aspek kognitifnya hampir sama dengan anak 

normal dan mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Untuk siswa 

tunagrahita dalam aspek kognitifnya mengalami hambatan dalam kegiatan 

membaca, menulis, dan berhitung masih memerlukan bimbingan dan pelayanan 

yang baik.  

Selain hal tersebut SD Muhammadiyah 09 Malang merupakan SD yang 

berada di kota malang yang terakreditasi A dalam penerapan pendidikan inklusif, 

yang dilengkapi dengan fasilitas dan prasarana yang memadai untuk pembelajaran 

terutama bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), telah disediakan pula GPK yang 

cukup mampu dalam menangani ABK di sekolah tersebut. tujuannya adalah untuk 

memudahkan guru dalam melayani ABK.  

Peneliti berminat untuk meneliti guna mendeskripsikan Respon Siswa 

Tunagrahita Ringan Kelas II terhadap Proses Pembelajaran di SD 

Muhammadiyah 09 Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana respon siswa tunagrahita ringan kelas II dalam proses 

pembelajaran di SD Muhammadiyah 09 Malang?  

2. Bagaimana interaksi siswa tunagrahita ringan dengan siswa kelas II 

lainnya dalam proses pembelajaran di SD Muhammadiyah 09 Malang? 
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1.3 Tujuan Masalah 

1. Untuk mendeskripsikan respon siswa tunagrahita ringan kelas II dalam 

proses pembelajaran di SD Muhammadiyah 09 Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan interaksi siswa tunagrahita ringan dengan siswa 

kelas II lainnya dalam proses pembelajaran di SD Muhammadiyah 09. 

1.4 Manfaat 

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dari segi 

teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat, bahwa 

siswa berkebutuhan khusus merupakan siswa yang membutuhkan 

pelayanan dan perhatian yang khusus baik dari segi interaksi dengan 

teman sebayanya maupun dalam proses pembelajaran. Hal ini dilandasi 

pemikiran bahwa pendidikan merupakan faktor strategis dalam 

menunjang keberhasilan pembangunan  

2. Manfaat Praktis 

Bagi guru, penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk 

senantiasa memperhatikan respon dan interaksi peserta didik yang terjadi 

di dalam kelas, sehingga guru dapat menentukan strategi atau metode apa 

yang cocok diterapkan untuk meningkatkan respon siswa berkebutuhan 

khusus dalam proses pembelajaran.  

Bagi kepala sekolah, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan untuk senantiasa memperhatikan kebutuhan yang diperlukan bagi 
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siswa, serta kebijakan-kebijakan apa yang dapat ditetapkan dalam 

pembelajaran di sekolah inklusif. 

Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengalaman 

dan wawasan untuk mengetahui bagaimana respon siswa berkebutuhan 

khusus  dalam proses pembelajaran. 

1.5 Definisi Istilah 

Dalam penelitian ini ada beberapa kata yang kemungkinan kurang populer 

untuk dapat dimengerti, oleh karena itu definisi istilah ini sangat diperlukan untuk 

membantu memahamkan tentang istilah-istilah tersebut. Definisi istilah-istilah 

dari penelitian ini antara lain: 

1. Respon 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:1060), Respon berarti: (1) 

tanggapan, reaksi, atau jawaban, (2) menanggapi, tergugah hatinya, memberi 

reaksi. Dalam istilah psikologi respon adalah reaksi terhadap rangsangan yang 

diterima oleh panca indera.  Respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik 

ketika belajar yang dapat berupa pikiran, perasaan, ataupun tindakan. (dalam 

Suyono dan Hariyanto 2011:59).  

Respon kognitif merupakan respon yang berkaitan erat dengan 

pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang dalam berfikir. Respon ini 

timbul apabila ada perubahan yang dipahami dalam dirinya dalam aspek berfikir 

seperti membaca, menulis, dan berhitung. Respon kognitif juga berkaitan dengan 

kegiatan belajar seseorang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 

belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi 

dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan 
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lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, 

pemahaman, tingkah laku, keterampilan dan nilai sikap yang bersifat relatif. 

2. Tunagrahita 

Tunagrahita merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyebut anak 

yang mempunyai intelektual di bawa rata-rata. Dalam perpustakaan asing 

digunakan istilah-istilah Mental defiviency, mental retardation, mentally retarded, 

mental defective dan lain-lain. Istilah tersebut sesungguhnya memiliki arti yang 

sama yaitu menjelaskan kondisi anak yang kecerdasan di bawah rata-rata, ditandai 

oleh keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial. 

Salah satu kelompok dari kelompok tunagrahita adalah Tunagrahita 

ringan. Kelompok ini sering disebut anak moron atau debil kelompok ini memiliki 

tingkat IQ antara 68-52 Skala Binet  dan 69-55 Skala Weschler. Mereka masih 

dapat belajar membaca, menulis, berhitung sederhana. Kemampuan mental 

mereka di bawah rata-rata kemampuan anak pada umumnya, jika terus diberi 

pelatihan tunagrahita ringan akan mampu untuk bekerja dalam lingkungan 

masyarakat. 


