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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Bab pendahuluan ini akan diuraikan mengenai: (A) Latar Belakang 

Masalah, (B) Rumusan Masalah, (C) Manfaat Penelitian, dan (D) Definisi Istilah. 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan inklusif termasuk perkembangan baru dalam dunia pendidikan. 

Kemunculan pendidikan inklusif pada hakikatnya sudah berlangsung lama, yaitu 

sejak tahun 1960-an yang ditandai dengan diterimanya beberapa lulusan siswa 

tunanetra masuk ke sekolah umum. Selanjutnya, pada akhir 1990-an, upaya baru 

dilakukan untuk mengembangkan pendidikan inklusif melalui kerja sama antara 

Depdiknas dan pemerintah Norwegia di bawah manajemen Braillo Norway dan 

Direktorat PLB.  

Inklusif diambil dari kata dalam bahasa inggris yaitu “include” atau 

“inclusion” atau “inclusive” yang berarti mengajak masuk atau mengikutsertakan. 

Konsep pendidikan inklusif yaitu adanya keterbukaan dan keberterimaan anak 

berkebutuhan khusus untuk memperoleh kesempatan yang lebih luas dalam 

memperoleh pendidikan umum (Takdir Ilahi, 2013). Keberterimaan anak 

berkebutuhan khusus sesungguhnya memberikan layanan pendidikan yang 

bermutu serta sesuai dengan tingkat kemampuannya. Selain itu, konsep 

pendidikan inklusif mencerminkan pendidikan untuk semua tanpa terkecuali, 

tidak memandang keterbatasan maupun latar belakang kehidupan anak,  
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serta mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus didalam lingkungan belajar 

yang sama dengan anak normal lainnya. 

Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah untuk 

melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana 

pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan 

siswa (Direktorat PSLB, 2004). Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di 

Indonesia dimulai dari jenjang SD, SMP, SMA. 

Sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif di kota Malang menurut 

data Dinas Pendidikan Kota Malang berjumlah 56 sekolah dasar, salah satunya 

yaitu SDN Ketawanggede. SDN Ketawanggede terletak di Jl. Kerto leksono No. 

93 D kota Malang. SDN Ketawanggede mempunyai jumlah siswa secara 

keseluruhan yaitu 401 siswa, dengan jumlah rombel 15. Untuk jumlah anak 

berkebutuhan khusus di SDN Ketawanggede berjumlah 12 siswa dengan jenis 

kelainan yang berbeda-beda, antara lain ADHD, ADD, Tunagrahita (C1), 

disleksia (kesulitan menulis) dan disgrafia (kesulitan membaca). ADHD 

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder) adalah gangguan perkembangan dalam 

peningkatan aktivitas anak-anak hingga menyebabkan aktivitas anak-anak yang 

tidak lazim dan cenderung berlebihan. ADD (Attention Deficit Disorder) adalah 

anak yang mempunyai perhatian buruk atau pendek dan memiliki impulsivitas 

tidak sesuai dengan usia anak. Tunagrahita tipe C1 termasuk kedalam klasifikasi 

anak tunagrahita sedang, anak yang mampu latih dan mempunyai IQ (25 – 49). 

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh peneliti di SDN 

Ketawanggede kurikulum yang digunakan di sekolah tersebut berdasarkan 

kebijakan pemerintah yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum KTSP.  Untuk kelas 1, 



 

3 
 

kelas 2, kelas 4 dan kelas 5 menggunakan Kurikulum 2013. Kelas 3 dan Kelas 6 

menggunakan kurikulum KTSP. Kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus 

sendiri mengacu pada kebijakan pemerintah yang menggunakan kurikulum 2013 

dan KTSP, tetapi ada perbedaan pada penerapannya, untuk kurikulum yang 

digunakan anak berkebutuhan khusus lebih disederhanakan dalam materi, metode, 

pendekatan serta strategi dalam pembelajaran untuk menyesuaikan kebutuhan 

anak. 

Pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Ketawanggede sudah 

mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus dalam rombongan belajar bersama 

anak normal didalam kelas reguler, tetapi didalam pembelajaran dikelas reguler 

pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus kurang terfokus. Kurangnya 

pemahaman guru kelas tentang konsep pendidikan inklusif dan cara menangani 

anak berkebutuhan khusus di kelas reguler, hal ini terlihat pada saat proses 

pembelajaran guru kurang memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih 

terhadap anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu keberadaan guru 

pembimbing khusus pada saat proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus di 

kelas reguler sangat penting untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus, 

sehingga anak tetap mendapatkan perhatian dan pengawasan dari guru dengan 

baik.  

Kurangnya keberadaan guru pembimbing khusus (GPK) di SDN 

Ketawanggede menjadi masalah yang sangat penting untuk keberlangsungan 

pendidikan inklusif di sekolah tersebut, guru pembimbing khusus yang terdapat di 

SDN Ketawanggede berjumlah 2 guru, dengan jumlah anak berkebutuhan khusus 

12 siswa, guru merasa kerepotan dalam menangani anak berkebutuhan khusus, 
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dan tidak jarang guru-guru tersebut memiliki keinginan untuk berhenti 

mendampingi anak berkebutuhan khusus. Tugas guru pembimbing khusus (GPK) 

salah satunya adalah mendampingi anak berkebutuhan khusus pada kegiatan 

pembelajaran di kelas reguler bersama-sama dengan guru kelas. Namun keadaan 

di sekolah tersebut berbeda, guru pembimbing khusus terkadang hanya berada 

diruang sumber atau ruang khusus dan tidak mendampingi anak berkebutuhan 

khusus di kelas reguler. 

Pengelolaan kelas di SDN Ketawanggede, menggunakan posisi tempat 

duduk berbaris kebelakang, tetapi terkadang dibentuk posisi berkelompok sesuai 

dengan kewenangan guru. Untuk penempatan posisi tempat duduk anak 

berkebutuhan diletakkan dipojok belakang, dengan penempatan posisi tempat 

duduk seperti itu dapat menghambat sosialisasi anak berkebutuhan khusus dengan 

anak normal dan memperlihatkan bahwa anak berkebutuhan khusus selalu ada 

diposisi paling belakang didalam kelas. 

 Didalam kelas reguler guru kelas tidak menggunakan media sebagai 

sumber belajar untuk anak berkebutuhan khusus, tidak adanya media 

pembelajaran dikelas reguler untuk anak berkebutuhan khusus menjadi hambatan 

tersendiri untuk anak berkebutuhan khusus di kelas reguler. Keberadaan media 

pembelajaran dapat ditemui di ruang sumber atau ruang khusus, di ruang tersebut 

terdapat banyak media pembelajaran yang dikhususkan untuk anak berkebutuhan 

khusus, misalnya terdapat media untuk motorik kasar anak berkebutuhan khusus, 

serta media penunjang lainnya. Penggunaan ruang sumber atau ruang khusus di 

sekolah tersebut sama dengan ruang kelas pada umumnya, ruang sumber 

digunakan untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Di SDN 
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Ketawanggede memiliki jadwal untuk penempatan kelas anak berkebutuhan 

khusus, dua kali dalam seminggu anak berkebutuhan khusus berada diruang 

sumber atau ruang khusus, tetapi dilihat lagi dari kemampuan anak, jika anak 

masih kurang mampu untuk melanjutkan ke kelas reguler, maka keberadaan anak 

berkebutuhan khusus di ruang sumber menjadi tiga kali dalam seminggu.  

Berdasarkan permasalahan yang terkait dengan kebijakan penyelenggara 

pendidikan inklusif, maka peneliti tertarik untuk menulis skripsi berjudul“Analisis 

Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SDN Ketawanggede Kota 

Malang” 

 

B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti menetapkan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 

Ketawanggede Kota Malang? 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi sekolah dalam penyelenggaraan 

pendidikan inklusifdi SDN Ketawanggede Kota Malang? 

3. Bagaimana upaya sekolah dalam menyelesaikan kendala penyelenggaraan 

pendidikan inklusif di SDN Ketawanggede Kota Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah  

ingin mengetahui : 

1. Untuk menganalisis kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 

Ketawanggede Kota Malang. 

2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi sekolah dalam penyelenggaraan 

pendidikan inklusif di SDN Ketawanggede Kota Malang. 

3. Untuk menganalisis upaya sekolah dalam menyelesaikan kendala 

penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN Ketawanggede Kota Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan dan bermanfaat bagi 

semua kalangan: 

1. Bagi Dinas Pendidikan 

Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan bagi dinas pendidikan untuk 

menjadi bahan evaluasi pendidikan inklusif khususnya di Kota malang. Sehingga 

pendidikan inklusif dimasa mendatang lebih bermutu dalam upaya menambah 

wawasan di bidang pendidikan. 

2. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan 

dalam mempersiapkan pendidikan inklusif yang lebih bermutu dan sebagai 

perbandingan dalam menyelesaikan kendala yang di alami oleh sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusif.  
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3. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi tentang 

pendidikan inklusif, serta bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di bidang pendidikan. 

4. Bagi Mahasiswa 

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan mengenai  pendidikan inklusif khususnya di sekolah dasar serta 

dapat terlibat langsung atau tidak langsung di dalam dunia pendidikan yang 

konsisten terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus. 

 

E. Definisi Istilah 

1. Analisis 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang sering dipakai 

sebagai tolak ukur dapat didefinisikan, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu 

peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. 

2. Kebijakan 

Menurut Nanang Fattah (2012) menekankan bahwa kebijakan adalah 

tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau 

pemerintah yang didalamnya terdapat upaya untuk mencapai maksud dan tujuan 

tertentu. 

3. Penyelenggaraan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyelenggaraan adalah 

proses, cara, perbuatan menyelenggarakan seperti pelaksanaan dan penuaian.  
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4. Pendidikan Inklusif 

Pendidikan Inklusif dirancang untuk menghargai setiap perbedaan baik 

berupa agama, bahasa, budaya, kemampuan, kondisi fisik dan kondisi yang 

berbeda lainnya. Menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan 

Khusus Pendidikan Dasar (2013) Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang 

terbuka dan ramah terhadap pembelajaran dengan mengedepankan tindakan 

menghargai dan merangkul perbedaan. 

 


