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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan inklusif adalah Layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak 

berkebutuhan khusus (ABK) belajar bersama anak non-ABK usia sebayanya di kelas 

reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Proses pembelajaran lebih bersifat 

kooperatif dan kerjasama yang ‘join in’ diantara peserta didik sebagai anggota kelas, 

mereka mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam melaksanakan tugas dan 

layanan sekolah. 

Semua warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan 

bermutu, termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang memiliki kelainan fisik, 

emosional, mental, intelektual serta yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa. 

Untuk dapat mengimplementasikan hak bagi warga negara Indonesia yang memiliki 

kebutuhan khusus, pemerintah menyelenggarakan pendidikan dengan pendekatan 

sekolah Inklusi. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, 

menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid 

maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak 

berhasil (Stainback, 1980). 

Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang tidak mungkin dipisahkan dari 

kegiatan pendidikan dan pengajaran secara umum. Semua kegiatan pendidikan yang 

dilakukan harus selalu diikuti atau disertai dengan kegiatan evaluasi atau penilaian. 

Peranan alat evaluasi ini adalah untuk mengetahui kemajuan siswa atau pembelajar 

setelah menempuh pendidikan selama jangka waktu tertentu. Guru juga sangat 

dituntut trampil dalam mengajar, yang secara global meliputi perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. Guru harus mampu menyusun setiap program, mulai dari 

memilih alat perlengkapan yang cocok, pembagian waktu yang tepat, metode 

mengajar yang sesuai, hingga keseluruhan kegiatan tersusun dengan baik.setelah 

perencanaan selesai, guru harus mampu melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan 

kaidah-kaidah ilmu keguruan, mampu memakai alat bantu dengan benar, 
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mempergunakan metode-metode dengan segala variasinya tanpa mengabaikan situasi 

dan kondisi dengan segala perubahannya. Selanjutnya guru harus mampu mengetahui 

sampai seberapa jauh kemampuan siswanya, kelebihan dan kekurangannya langkah-

langkah yang di tempuh. Evaluasi ini senantiasa didasarkan kepada tujuan yang telah 

diterapkan, dan bila ternyata kurang berhasil, maka harus segera dicari faktor-faktor 

penyebab baik dari pihak siswa maupun dari pihak guru yang seterusnya mencari dan 

memilih alternative pemecahan sepanjang yang mungkin dilaksanakan.  

Dalam penangganan dan pembuatan soal evaluasi terhadap anak berkebutuhan 

khusus, guru harus menyampaikan materi dan evaluasi terhadap anak inklusi 

disesuaikan dengan kemampuan anak inklusi. Oleh sebab itu untuk membantu guru 

memberi pengajaran dengan soal evaluasi maka peneliti akan merancang simulator 

ujian akhir sekolah untuk sekolah dasar khususnya kelas 6. Pembuatan simulator ini 

berbasis desktop menggunakan HTML5 dengan sasaran guru pendamping. Simulator 

ini berisi soal-soal evaluasi materi pembelajaran khusus yang diberikan oleh guru 

anak inklusi di sekolah tetap dengan pedoman silabus anak regular. Dengan adanya 

simulator ini diharapkan dapat membantu guru dalam memberikan latihan soal 

kepada anak inklusi untuk menghadapi  ujian akhir sekolah. 

1.2 Rumusan masalah. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun aplikasi rancang bangun simulator ujian akhir sekolah 

pada anak inklusi sekolah dasar kelas 6 SDN Junrejo 02. 

2. Bagaimana hasil pengujian menggunakan simulator dan sebelum menggunakan 

simulator pada anak inklusi Sekolah Dasar kelas 6 SDN Junrejo 02. 

1.3 Tujuan. 

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Membantu guru dalam menyampaikan materi dan soal-soal agar lebih dipahami 

oleh siswa. 
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2. Menghasilkan simulator Ujian Akhir Sekolah anak inklusi Sekolah Dasar kelas 

6 (enam). 

1.4 Batasan Masalah. 

Batasan-batasan sistem yang akan dibangun adalah sebagai berikut : 

1. Pembuatan aplikasi berbasis destop menggunakan HTML 5 

2. Pembuatan pemograman aplikasi ini setingkat Sekolah Dasar . 

3. Aplikasi ini khusus anak inklusi (Autis, down syndrome, dan tunagrahita ). 

4. Hanya bisa dijalankan dibwoser Google Crome. 

1.5 Metodologi  Penelitian 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, metodologi penulisan yang digunakan adalah 

sebagai berikut :  

1.5.1 Identifikasi Masalah 

Langkah awal dalam melakukan tugas akhir ini yaitu penelitian dilakukan dengan 

mengumpulkan data, perancangan sistem, buku pemrograman, artikel dari Internet 

maupun informasi yang diperoleh melalui observasi dengan cara mengamati dan 

mempelajari bagaimana proses pembelajaran dan evaluasi serta  juga melakukan 

teknik wawancara dengan cara tanya jawab langsung kepada guru pendamping anak 

inklusi yang ada di sekolah yang berhubungan dengan pengumpulan data anak 

inklusi. Sehingga peneliti bisa mengetahui sejauh mana pembelajaran dan evaluasi 

yang ada di sekolah tersebut. 

1.5.2 Penetapan Tujuan Penelitian 

Setelah perumusan permasalahan yang ingin diselesaikan, selanjutnya merupakan 

metode pengumpulan informasi dan data dengan cara melakukan pengamatan atau 

peninjauan langsung terhadap objek penelitian. Penelitian lapangan dilakukan dengan 

meninjau langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi dan kondisi serta aktivitas 

yang terjadi. 
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1.5.3 Study Pustaka 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang memadai dalam 

pnyusunan tugas akhir ini, dalam hal ini data dan keterangan dikumpulkan dari 

sumber-sumber seperti buku teks, artikel, bahan perkuliahan, informasi dari internet, 

serta materi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang ditinjau dalam 

penyusunan tugas akhir. 

1.5.4 Study Literatur 

Tahapan ini adalah tahapan pencarian referensi atau sumber-sumber yang mendasari 

pembuatan aplikasi ini, yaitu tentang : 

1. Pencarian referensi dan sumber-sumber yang berhubungan dengan 

pembelajaran serta evaluasi anak inklusi. 

2. Pencarian referensi dan sumber-sumber yang berhubungan dengan konsep 

perancangan di browser menggunakan HTML5. 

3. Pencarian referensi dan sumber-sumber yang berhubungan dengan HTML5 dan 

pendukungnya seperti, javascirpt dan css. 

1.5.5 Analisa Data dan Desain Sistem 

2. Melakukan analisis data yang telah didapat dan merancang desain sistem dari 

data yang telah terkumpul sehingga dapat menjadikan salah satu faktor yang 

memperlancar dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

3. Merancang proses kerja sistem. 

4. Merancang flowchart . 

1.5.6 Implementasi Sistem 

Bagian ini berisi paparan tentang sistem dan desain yang akan dibuat yaitu sebuah 

program anak inklusi sekolah dasar untuk membantu guru menyampaikan informasi 

materi serta soal ujian seperti Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. 

1.5.7 Pengujian dan Evaluasi 

Pada tahap ini, rancangan program yang telah direalisasikan akan diuji kelayakannya 

pada anak inklusi sekolah dasar khusunya kelas 6. Kemudian dari hasil uji coba 
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sistem tersebut peneliti akan memberikan sebuah quisioner kepada anak inklusi serta 

dari hasil uji dan  quisioner tersebut akan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing 

untuk hasil yang optimal selama proses tugas akhir berlangsung. 

1.5.8 Penyusunan Laporan 

Tahapan akhir dalam penelitian tugas akhir ini adalah penarikan kesimpulan atas 

keseluruhan hasil yang diperoleh dari langkah-langkah yang telah dilakukan. Dimana 

penarikan kesimpulan ini merupakan  jawaban dari permasalahan yang ada.  Selain 

itu juga akan diberikan saran sebagai masukan yang berkaitan dengan pengembangan 

lebih lanjut. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Di bawah ini merupakan pembagian bab yang nantinya akan disusun oleh penulis: 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah, metodologi yang digunakan dan sistematika penyusunan tugas 

akhir.   

BAB 2. LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas beberapa teori penunjang yang berhubungan dengan 

pokok pembahasan dan mendasari pembuatan tugas akhir ini. 

BAB 3. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang analisa kebutuhan sistem, desain dari keseluruhan sistem yang 

dibuat, dan juga perancangan sistem yang ada dalam aplikasi.  

BAB 4. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang pembuatan aplikasi dari perancangan sistem yang telah 

dibuat pada Bab 3. 

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil uji coba yang dilakukan serta 

saran untuk pengembangan aplikasi selanjutnya. 


