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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan Nasional sedang mengalami berbagai perubahan yang cukup 

mendasar, terutama berkaitan dengan undang-undang sistem pendidikan nasional, 

manajemen, dan kurikulum, yang diikuti oleh perubahan-perubahan lainnya. 

Perubahan tersebut dapat memecahkan berbagai permasalahan pendidikan, baik 

masalah konvensional maupun masalah yang muncul bersama hadirnya ide baru. 

Selain itu melalui perubahan tersebut diharapkan terciptanya iklim yang kondusif 

bagi peningkatan kualitas pendidikan (Mulyasa, 2004:3). Dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 butir 1 tentang sistem pendidikan dijelaskan 

bahwa: 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 keterapilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara (Suparlan, 2012:20). 

Association for Education Communication and Technology (AECT) 

menegaskan bahwa pembelajaran (instructional) merupakan bagian dari 

pendidikan. Pembelajaran adalah suatu konsep dari dua dimensi kegiatan (belajar 

dan mengajar) yang harus direncanakan dan diaktualisasikan, serta diarahkan pada 

pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan indikatornya sebagai 

gambaran hasil belajar. Pada dasarnya pembelajaran merupakan kegiatan 

terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar belajar dengan 

baik agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran akan 
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bermuaran pada dua kegiatan pokok. Pertama, bagaimana orang melakukan 

tindakan perubahan tingkah laku melalui kegiatan belajar. Kedua, bagaimana 

seseorang penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar. Dengan 

demikian maka pembelajaran merupakan kondisi eksternal kegiatan belajar yang 

antara lain dilakukan oleh guru dalam mengkondisikan seseorang untuk belajar 

(Majid, 2013:5). 

Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan 

interaksi antara guru-siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam 

situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar (Rustman dalam Hidayat, 

2013:118). Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa merupakan dua komponen 

yang tidak dapat dipisahkan. Antara dua komponen tersebut harus terjalin 

interaksi yang saling menunjang agar hasil belajar siswa dapat tercapai secara 

optimal (Hidayat, 2013:118). Pembelajaran atau pengajaran pada dasarnya 

merupakan kegiatan guru/dosen menciptakan situasi agar siswa belajar. Kegiatan 

pembelajaran diarahkan pada pencapaian tujuan belajar. Tujuan pembelajaran 

dirumuskan dalam bentuk perilaku atau performan. 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, 

isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Tema kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang 

produktif, kreatif, inofatif, efektif, melalui penguatan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam 

implementasi kurikulum, guru dituntut untuk secara professional merancang 

pembelajaran efektif dan bermakna (menyenangkan), mengorganisasikan 
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pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan 

prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta 

menetapkan kriteria keberhasilan (Mulyasa,2014:99). Tujuan kurikulum 

dirumuskan berdasarkan dua hal yaitu: (1) perkembangan tuntutan, kebutuhan dan 

kondisi masyarakat; (2) didasari oleh pemikiran-pemikiran dan terarah pada 

pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah negara (Hidayat, 2013:51). 

Implementasi kurikulum 2013 merupakan aktualisasi kurikulum dalam 

pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik. Guru 

harus menguasai prinsip-prinsip pembelajaran, pemilihan dan penggunaan media 

pembelajaran, pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran, keterampilan 

menilai hasil-hasil belajar peserta didik, serta memilih dan menggunakan strategi 

atau pendekatan pembelajaran. Guru harus menyadari bahwa pembelajaran 

memiliki sifat yang sangat kompleks karena melibatkan aspek pedagogis, 

psikologis, didaktis secara bersamaan. Aspek pedagogis menunjukkan pada 

kenyataan bahwa pembelajaran berlangsung dalam suatu lingkungan pendidikan, 

aspek psikologis menunjukkan pada kenyataan bahwa peserta didik pada 

umumnya memiliki taraf perkembangan yang berbeda yang menuntut materinya 

juga berbeda. Pada aspek didaktif menunjukkan pada pengaturan belajar peserta 

didik oleh guru, dalam hal ini guru harus menentukan secara tepat jenis belajar 

manakah yang paling berperan dalam proses pembelajaran tertentu, dengan 

mengingat kompetensi dasar yang harus dicapai (Mulyasa, 2014:100). 

Pada umumnya, rata-rata peserta didik di sekolah memiliki kondisi fisik 

dan kemampuan yang normal, akan tetapi ada sebagian peserta didik yang 

memiliki kelainan atau kecerdasan dan bakat istimewa, perbedaan demikian harus 
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mendapat perhatian dari tenaga pendidik, perbedaan tersebut tidak menjadikan 

adanya diskriminasi terhadap peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di 

sekolah. Salah satu upaya pemerintah untuk menghindari atau bahkan 

menghilangkan diskriminasi dalam pendidikan yaitu dengan penyelenggarakan 

pendidikan yang tidak membeda-bedakan kelainan dan tingkat kecerdasan yang 

dimiliki peseta didik, pendidikan yang demikian secara eksplisit  disebut dengan 

istilah pendidikan khusus dalam pasal 15 dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 15 disebutkan bahwa 

pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik 

yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang 

diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada 

tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 juga disebutkan istilah pendidikan 

khusus ini sebagai penjelasan pasal 15 di atas, dalam pasal 32 ayat 1 disebutkan 

bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang 

memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran  karena kelainan fisik, 

emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 

Pemerintah Indonesia sudah sejak lama menyelenggarakan pendidikan yang 

secara khusus disediakan bagi peserta didik yang memiliki kelainan. 

Suparno (2008:5) menyatakan bahwa pendidikan inklusi merupakan suatu 

sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak 

berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah, anak berkebutuhan khusus 
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adalah anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, 

yang membedakan mereka dengan anak normal pada umumnya. Berkebutuhan 

khusus merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan anak-anak luar 

biasa atau mengalami kelainan dalam konteks pendidikan, berkebutuhan khusus 

lebih memandang pada kebutuhan anak untuk mencapai prestasi dan 

mengembangkan kemampuannya secara optimal. 

Pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus (student with special needs) 

membutuhkan pola tersendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing, yang 

berbeda antara satu dengan yang lain, setiap anak berkebutuhan khusus memiliki 

karakteristik yang berbeda sehingga akan memperlukan kemampuan khusus. Guru 

dituntu memiliki kemampuan berkaitan dengan cara mengombinasikan 

kemampuan dan bakat setiap anak dalam beberapa aspek, aspek tersebut meliputi 

kemampuan berpikir, melihat, mendengar, berbicara, dan cara bersosialisasi. Hal-

hal tersebut diarahkan pada keberhasilan dari tujuan akhir pembelajaran, yaitu 

perubahan prilaku ke arah pendewasaan. Kemampuan guru semacam itu 

merupakan kemahiran seorang guru dalam menyelaraskan keberadaan siswa 

dengan kurikulum yang ada (Delphie, 2006:1). 

Siswa berkebutuhan khusus merupakan istilah lain untuk menggunakan 

kata anak luar biasa yang menandakan adanya kelainan khusus. Siswa 

berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang berbeda dengan siswa 

lainnya. Siswa berkebutuhan khusus memiliki hak untuk memperoleh 

penyesuaian agar dapat mengikuti sekolah di sekolah khusus ataupun disekolah 

regular (inklusi). Siswa berkebutuhan khusus memiliki beberapa jenis-jenis 

gangguan atau hambatan yang salah satunya adalah siswa dengan gangguan pada 
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pemusatan perhatian, hiperaktif, dan impulsif yang disebut dengan ADHD 

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder). ADHD merupakan suatu kelainan 

perkembangan yang terjadi pada masa anak dan dapat berlangsung sampai masa 

remaja. Pembelajaran untuk siswa ADHD tidak jauh berbeda dengan anak 

berkebutuhan khusus lainnya, hanya saja perlu adanya penyesuaian dalam 

pembelajaran karena mengingat karakteristik dan kebutuhan antara siswa yang 

satu dengan siswa lain  tidak sama. Kebutuhan pendidikan dapat membantu 

pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa 

(Astanti,2009:6.29). 

SDN Punten 01 Kota Batu merupakan salah satu penyelenggara 

pendidikan inklusi di Kota Batu yang sekaligus telah menerapkan kurikulum 

2013. Penelitian dilakukan di SDN Punten 01 karena SDN tersebut baru ditunjuk 

sebagai sekolah inklusi sejak tahun ajaran 2014-2015. Anak berkebutuhan khusus 

(ABK) di SDN Punten 01 Kota Batu ada yang belajar besama-sama dengan anak 

normal lainnya dan ada juga yang belajar di kelas khusus. Anak berkebutuhan 

khusus yang berada di kelas khusus salah satunya dalah anak ADHD.  SDN 

Punten 01 Batu mempunyai satu orang guru pembimbing khusus (GPK). 

Observasi dilakukan di kelas khusus, karena anak ABK yang berada di kelas 

khusus membutuhkan penanganan khusus dan tidak dapat melakukan proses 

pembelajaran di dalam kelas, anak yang berada di kelas khusus hanya dapat 

belajar dengan anak normal lainnya ketika pelajaran olahraga. Siswa ABK yang 

berada di kelas reguler masih dapat ditangani oleh guru kelas karena kebanyakan 

yang berada di kelas regular termasuk siswa ABK berkesulitan belajar. 



7 
 

Hasil data asesment yang didapat dari sekolah, siswa ADHD SDN Punten 

01 Kota Batu di kelas khusus mengalami kesulitan pada bidang akademik, 

misalnya dalam membaca siswa mengalami kesulitan untuk mengucapkan 

beberapa kata seperti kata ganti “nya” dan cadel mengucapkan huruf “f dan r”.  

Anak juga belum mampu mengenal konsep 1-5. Ketika guru memberi tugas untuk 

membuka buku, siswa langsung  merespon apa yang telah diperintahkan oleh 

guru, dengan membuka buku sesuai perintah guru, namun hal ini hanya bertahan 

beberapa menit, beberapa menit kemudian siswa pun langsung mengalihkan 

perhatiaannya dengan mengganggu teman, melamun atau memperhatikan 

lingkungan di sekitar kelas dan terkadang siswa sama sekali tidak mau 

mengerjakan tugas yang diberikan dan ketika guru memberikan pertanyaan 

terkadang siswa hanya melihat wajah guru dan tidak merespon pertanyaan guru. 

Tetapi ketika diberikan pertanyaan seputar pengetahuan umum terkadang siswa 

menjawab dengan benar, dan ketika diberikan pelajaran mewarnai atau olahraga 

berlari anak ADHD langsung menunjukkan minat belajar yang baik dan perhatian 

berlangsung dalam waktu yang lama. 

Dilihat dari observasi awal di SDN  Punten 01 Kota Batu pada tanggal 26-

28 April 2015, proses pembelajaran menggunakan kurikulum 2013 pada kelas 

khusus untuk siswa ADHD masih kurang maksimal hal ini disebabkan karena 

kurang perhatian dari guru, pembelajaran yang dilakukan menggunakan 

kurikulum 2013 masih belum nampak, penggunaan media dan metode masih 

kurang bervariasi, dan di kelas khusus tidak hanya siswa ADHD tetapi juga 

terdapat siswa autis sehingga perhatian yang didapat oleh siswa ADHD di kelas 

khusus berkurang. Hal yang lain dapat juga muncul dari siswa ADHD itu sendiri 
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yaitu mengalami gangguan pemusatan perhatian disertai hiperaktif, sehingga 

dalam proses pembelajaran di kelas khusus siswa ADHD tidak dapat konsentrasi 

penuh pada pembelajaran, siswa lebih sering lari-lari di kelas dan mudah bosan 

ketika mengerjakan tugas.  

Dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 pada proses pembelajaran, 

guru harus menguasai prinsip-prinsip pembelajaran, pemilihan dan penggunaan 

media pembelajaran, pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran, 

keterampilan menilai hasil-hasil belajar peserta didik, serta memilih dan 

menggunakan strategi atau pendekatan pembelajaran. Oleh karena itu dalam 

proses pembelajaran anak ADHD membutuhkan pembelajaran yang dapat 

mengondisikan anak dan membuat anak lebih konsentrasi dalam pembelajaran 

sehingga anak dapat menerima pelajaran dengan baik karena siswa ADHD 

konsentrasinya mudah teralihkan oleh rangsangan yang tiba-tiba diterima oleh alat 

inderanya atau oleh perasaan yang timbul pada saat itu. Dari paparan di atas, 

peneliti melakukan penelitian berjudul “Proses Pembelajaran Anak ADHD 

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder) dalam Implementasi Kurikulum 2013 di 

SDN Punten 01 Kota Batu”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan fokus masalah di atas, maka permasalahan dapat 

di rumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah proses pembelajaran anak ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder) dalam implementasi kurikulum 2013 di SDN Punten 

01 Kota Batu ? 
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2. Kendala apa saja yang ada dalam proses pembelajaran anak ADHD (Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder) dalam implementasi kurikulum 2013 di SDN 

Punten 01 Kota Batu ? 

3. Upaya apa saja yang ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi 

dalam proses pembelajaran anak ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder) dalam implementasi kurikulum 2013 di SDN Punten 01 Kota Batu? 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan masalah yang ditetapkan, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan proses pembelajaran anak ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder) dalam implementasi kurikulum 2013 di SDN Punten 

01 Kota Batu. 

2. Untuk mendeskripsikan kendala apa saja yang ada dalam proses pembelajaran 

anak ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) dalam implementasi 

kurikulum 2013 di SDN Punten 01 Kota Batu. 

3. Untuk mendeskripsikan upaya-upaya apa saja yang ditempuh untuk mengatasi 

kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan proses pembelajaran anak 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) dalam implementasi 

kurikulum 2013 di SDN Punten 01 Kota Batu. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi: 

1. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan yang bermanfaat bagi 

sekolah, terutama dalam proses pembelajaran anak ADHD (Attention Deficit 
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Hyperactivity Disorder) dalam implementasi kurikulum 2013 di SDN Punten 01 

Kota Batu. 

2. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu guru untuk lebih meningkatkan 

proses pembelajaran anak ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 

dalam implementasi kurikulum 2013 di SDN Punten 01 Kota Batu. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk merancang penelitian proses 

pembelajaran anak ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) dalam 

implementasi kurikulum 2013. 

4. Bagi peneliti 

Menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan peneliti khususnya yang 

terkait dengan proses pembelajaran anak ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder) dalam implementasi kurikulum 2013. 

E. Batasan Penelitian 

Agar penelitian ini terarah maka perlu adanya ruang lingkup atau batasan 

penelitian. Hal ini juga untuk menghindari terlalu luasnya masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, serta memudahkan pembahasan agar tidak 

menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Beberapa batasa-batasan masalah tersebut yaitu: 

1. Penelitian ini difokuskan pada tema kegiatanku, subtema kegiatan di malam 

hari, pembelajaran ke-4, 5, dan 6. 

2. Penelitian proses pembelajaran anak ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder) dalam implementasi kurikulum 2013 di SDN Punten 01 Batu ini 
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dibatasi: a) perencanaan pembelajaran; b) proses pembelajaran; c) media 

pembelajaran; d) metode pembelajaran; e) materi pembelajaran; f) evaluasi 

pembelajaran. 

3. Penelitian ini dibatasi pada anak berkebutuhan khusus Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder, yang disingkat ADHD karena kemampuan konsentrasi 

dalam pembelajaran masih kurang sehingga memerlukan perhatian khusus agar 

anak ADHD dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. 


