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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Anak adalah anugrah dan titipan dari tuhan yang harus di jaga dan di pelihara 

dengan baik. Seseorang yang masih dikategorikan sebagai seorang anak adalah sepenuhnya 

masih tanggung jawab orang tua. Kewajiban orang tua terhadap anak yaitu membesarkan, 

mendidik, menyayangi dengan sepenuh hati. Anak adalah periode pekembangan dari masa 

bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode 

prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun tahun sekolah dasar.  

Filsafat tentang perkembangan dan pertumbuhan itu di samping memperhatikan 

individualitas anak juga harus memperhatikan masyarakat anak tempat dia diasuh dan 

didewasakan (Kartini Kartono, 1995 : 42). lingkungan sosial inilah yang memberikan 

fasilitas dan arena-bermain pada anak untuk pelaksanaan realisasi diri. Seorang anak yang 

berdiri sendiri, dan terpisah secara total dari masyarakat serta pengaruh cultural orang 

dewasa, tidak mungkin dia menjadi anak normal. Tanpa bantuan orang dewasa, anak akan 

mati. Tanpa bantuan manusia lain dan lingkungan sosialnya, anak tidak mungkin mencapai 

taraf kemanusiaan yang normal. Oleh sebab itu humanity atau kemanusiaan tersebut bukan 

“murni milik pribadi”; akan tetapi merupakan suatu taraf yang berproses di dalam 

lingkungan manusia. Anak akan menemukan diri sendiri dalam relasinya dengan manusia 

lain; terutama dalam relasi dengan ibu, ayah, kakak-kakak, keluarga dekat, dan lingkungan 

tetangga. Anak akan menghayati rasa malu, tersudut, dan kehilangan martabat  diri di 

dalam satu lingkungan sosial pula. Anak manusia tidak mungkin bertahan hidup (survive) 

tanpa masyarakat, tanpa lingkungan sosial tertentu. Anak dilahirkan, dirawat dididik, 
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tumbuh, berkembang dan bertingkah laku sesuai dengan martabat manusiawi, di dalam 

lingkungan kultural sekelompok manusia. Maka keluarga (ayah-ibu sanak saudara) dan 

lingkungan sosial itu dihayati oleh anak sebagai bagian dari dirinya sendiri. Karena itu 

anak manusia adalah individu sosial yang harus hidup di tengah lingkungan sosial. 

Tidak dapat dibayangkan adanya seorang anak tanpa suatu lingkungan sosial, jika 

anak tadi ingin tumbuh secara normal. Selanjutnya, kondisi dan situasi sosial akan jadi 

menguntungkan dan positif bagi anak. Apabila kombinasi dari pengaruh lingkungan sosial 

dan semua potensi psiko fisik anak bisa bekerja sama secara baik, dan bisa membantu 

realisasi-diri serta proses sosialisasi anak sebagai manusia. Selanjutnya kondisi ini jadi 

tidak sehat dan tidak menguntungkan. Jika perkembangan anak menjadi terhambat atau 

rusak oleh pengaruh-pengaruh dari luar. Anak merupakan pribadi sosial yang memerlukan 

relasi dan komunikasi dengan orang lain untuk memanusiakan dirinya. Anak ingin dicintai, 

ingin diakui dan dihargai. Berkeinginan pula dapat dihitung dan mendapatkan tempat 

dalam kelompoknya. Hanya dalam komunikasi dan relasi dengan orang lain (dengan guru, 

pendidik, pengasuh, orang tua, anggota keluarga, kawan sebaya, kelompoknya dan lain-

lain) dia bisa berkembang menuju pada kedewasaan. Anak memerlukan suatu panutan 

yang perlu dicontoh, yang paling berperan penting dalam pembentukan kepribadian 

seorang anak hingga menjadi remaja dan dewasa adalah lingkungan keluarga, lingkungan 

sosial tempat anak tersebut dibesarkan dan lingkungan tempat anak tersebut bersekolah 

atau melaksanakan pendidikan. Banyak spekulasi atau pemahaman tentang anak menurut 

beberapa ahli dan undang-undang dasar beberapa diantaranya akan dijelasakan dibawah ini 

tentang anak berkebutuhan khusus sesuai dengan judul penelitian yang akan dibahas. 
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Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan istilah lain untuk menggantikan 

kata “Anak Luar Biasa (ALB)’’ yang menandakan adanya kelainan khusus (Bandi Delphie, 

2006 : 1). Anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu 

dengan yang lainnya. Di Negara Indonesia, anak berkebutuhan khusus yang mempunyai 

gangguan perkembangan dan telah diberikan layanan antara lain sebagai berikut; tunanetra, 

tunarungu wicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autis, ADHD (hyperaktif), learning 

disabillty, kelainan perkembangan ganda ABK sesuai UU Sisdiknas No.20/2003 Pasal 32 

Ayat 1 yang perlu Pendidikan Khusus (PK) diantaranya anak-anak/ peserta didik 

penyandang ketunaan seperti : Penyandang Disabilitas: Tunanetra, Tunarungu, 

Tunawicara, Tunadaksa, Cerebral Palsy Tunaganda yaitu memiliki dua jenis handicap/ 

ketunaan. Serta anak kesulitan Belajar: Hiperaktif, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder), Autis, Down Syndrome, Tunagrahita,  Dyslexia, serta gangguan dan kecacatan 

lain.  

Jika membahas tentang anak, tentu tidak salah jika membahas tentang ABK (Anak 

Berkebutuhan Khusus), yang mungkin sedikit berbeda dengan anak normal Anak 

Berkebutuhan Khusus atau ABK adalah anak yang mempunyai karakter khusus atau ciri 

khusus dari anak normal lainnya. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang memiliki 

grafik perkembangan yang berbeda dari anak normal. Grafik tersebut bisa naik dan turun. 

Sementara ini yang akan saya bahas adalah tentang anak tunagrahita. Banyak yang 

berasumsi anak tunagrahita adalah anak yang idiot, asumsi tersebut kurang tepat karena 

sesungguhnya anak Tunagrahita terdiri dari beberapa klasifikasi. Tunagrahita adalah istilah 

yang digunakan untuk anak yang memiliki perkembangan intelejensi yang terlambat.  

http://lintasfakta.com/category/pendidikan/
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Anak Berkebutuhan Khusus memiliki ranah pendidikan yang sedikit berbeda 

dengan anak normal yang terdiri dari banyak siswa dan metode pengajarannya sesuai 

dengan umur anak sekolah pada umumnya. berbeda dengan  Anak Berkebutuhan Khusus 

yang tidak harus satu kelas terdiri dari puluhan siswa serta metodenya pun lebih 

dispesifikkan sesuai dengan kemampuan yang mampu diserap oleh tiap-tiap Anak 

Berkebutuhan Khusus yang terdiri dari beberapa macam seperti yang telah disebutkan 

diatas. 

Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus berbeda dengan anak normal biasa, 

metode yang digunakan cenderung harus sesuai dengan kemampuan ABK tersebut, 

contohnya,  penyandang cacat tunarungu dan tunagrahita mereka sama-sama termasuk 

anak ABK namun mempunyai spesifikasi yang berbeda, jika tunarungu hanya cacat pada 

indra pendengaran sedangkan tunagrahita memiliki keterbelakangan mental namun tidak 

cacat pada indra pendengaran, otomastis mereka tidak mungkin ditempatkan pada satu 

kelas dan pembelajaran yang sama. Maka dari itu pemerintah membentuk sekolah luar 

biasa yang khusus menangani Anak Berkebutuhan Khusus. 

Keberadaan anak berkebutuhan khusus termasuk penyandang cacat secara nasional 

maupun sebarannya pada masing-masing provinsi belum memiliki data yang pasti. 

Menurut WHO jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia adalah sekitar 7% dari total 

jumlah anak usia 0-18 tahun atau sebesar 6.230.000 pada tahun 2007. Menurut data Sensus 

Nasional Biro Pusat Statistik tahun 2003 jumlah penyandang cacat di Indonesia sebesar 

0,7% dari jumlah penduduk sebesar 211.428.572 atau sebanyak 1.480.000 jiwa. Dari 

jumlah tersebut 24,45% atau 361.860 diantaranya adalah anak-anak usia 0-18 tahun dan 

21,42% atau 317.016 anak merupakan anak cacat usia sekolah (5-18 tahun).  
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Sekitar 66.610 anak usia sekolah penyandang cacat (14,4% dari seluruh anak 

penyandang cacat) ini terdaftar di Sekolah Luar Biasa (SLB). Ini berarti masih ada 295.250 

anak penyandang cacat (85,6%) ada di masyarakat dibawah pembinaan dan pengawasan 

orang tua dan keluarga dan pada umumnya belum memperoleh akses pelayanan kesehatan 

sebagaimana mestinya. Pada tahun 2009 jumlah anak penyandang cacat yang ada di 

Sekolah meningkat menjadi 85.645 dengan rincian di SLB sebanyak 70.501 anak.  

Berdasarkan data dari Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Kementerian 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2008 jumlah SLB di Indonesia adalah 

sebagai berikut : 

a. Sekolah khusus tunanetra (SLB A) : 32 sekolah 

b. Sekolah khusus Tunarungu/Tunawicara (SLB B) : 97 sekolah 

c. Sekolah khusus tunagrahita (SLB C) : 108 sekolah 

d. Sekolah khusus tunadaksa (SLB D) : 10 sekolah 

e. Sekolah khusus tunalaras (SLB E) : 7 sekolah 

f. Sekolah khusus autis (SLB F) : 20 sekolah 

g. Sekolah khusus tunaganda (SLB G) : 4 sekolah 

h. SLB campuran : 1.036 sekolah 

Data siswa penyandang cacat yang terdaftar di SLB menurut Kementerian 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2009 adalah sebagai berikut: 

SLB Tunanetra  : 1.105 orang 

SLB Tunarungu/Tunawicara  : 5.610 orang 

SLB Tunagrahita  : 4.253 orang 

 SLB Tunadaksa  : 229 orang 
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SLB Tunalaras   : 487 orang 

SLB Autis   : 638 orang 

SLB Tunaganda  : 171 orang 

SLB Campuran  : 58.008 orang 

________________________________________ 

Total    : 70.501 orang 

(sumber : PEDOMAN-YANKES-ANAK DI-SLB-BAGI PETUGAS-KESEHATAN.Pdf. 

Diakses tanggal 21 januari 2015 pukul 23:17 WIB) 

Tabel 1.1  Data Jumlah Siswa dan Guru Pengajar Se-Jawa Timur 

Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah Jumlah Siswa Jumlah Guru 

Jumlah 

Romobongan 

Belajar  

(Rombel) 

TKLB 116 1.106 233 158 

SDLB 239 8.245 1.399 1.067 

SMPLB 172 2.013 738 253 

SMALB 110 1.021 464 128 

(sumber : Pusat Data Dinas Pendidikan Jawa Timur http:// 

dindik.jatimprov.go.id/pusatdata/?p=program&idm=9. Diakses tanggal 16 februari 2014 pukul 19.37 WIB) 

Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK) dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) khususnya untuk 

jenjang SDLB. APK untuk jenjang SDLB sangat tinggi dan sebaliknya menurun ketika 

memasuki jenjang SMPLB dan SMALB. Hal tersebut menggambarkan bahwa semakin 
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tinggi jenjang pendidikan, semakin berkurang kemampuan warga masyarakat untuk 

menyekolahkan anak-anaknya. Juga disebabkan tidak semua lembaga SLB di Kabupaten/ 

Kota mempunyai jenjang untuk SMPLB dan SMALB. 

Penelitian dilakukan di lembaga sekolah BINA WIYATA PUTRA yang terletak di 

kota situbondo lembaga ini merupakan salah satu pendidikan inklusi swasta yang 

terakreditasi B. 

Dari hasil observasi sementara peneliti menemukan hal yang menarik untuk 

didalami atau di teliti lebih lanjut, yaitu tentang Pemenuhan  Pelayanan Pendidikan di 

sekolah SMPLB Bina Wiyata Putra. Bina Wiyata Putra terletak di di tengah-tengah kota 

situbondo yang aksesnya mudah di jangkau, tetapi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

tersebut hanya mengkhususkan anak penyandang Tunagrahita dan Tunarungu saja, 

bagaimana dengan anak penyandang cacat selain Tunagrahita dan Tunarungu yang ada di 

Kota Situbondo untuk memperoleh akses belajar disekolah jika sekolah tersebut hanya 

menyediakan pengajaran untuk anak Tunagrahita dan Tunarungu saja, bagaimana dengan 

nasib anak penyandang cacat lainnya apakah harus masuk kesekolah tersebut lalu 

mengikuti metode belajar yang sama yang belum tentu materinya atau metode 

pengajarannya akan mereka tangkap dengan baik, karena pada dasarnya setiap ketunaan 

memiliki cara yang berbeda dalam menerima pelajaran dana apakah peraturan pemerintah 

nomor 72 tahun 1991 sudah di implemetasikan dengan baik atau belum. 

Banyak peraturan pemerintah yang menjanjikan tentang sekolah SLB yang isinya 

sangat memadai, tetapi apakah sesuai dengan realisasi yang ada di lapangan saat ini, 

tentunya hal tersebut harus dibuktikan dengan penelitian langsung pada lapangan, agar 

lebih tau dimana letak kekurangan yang sesungguhnya. 
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2. Rumusan Masalah 

Ada dua rumusan masalah  penelitian yang akan dilakukan, di antaranya : 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 di Lembaga 

SMPLB Bina Wiyata Putra kota Situbondo? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pemenuhan implementasi peraturan 

pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 di SMPLB Bina Wiyata Putra kota Situbondo? 

3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk mengetahui tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 

di Lembaga SMPLB Bina Wiyata Putra kota Situbondo 

2. Untuk  mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 di Lembaga SMPLB Bina Wiyata Putra kota 

Situbondo. 

4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat keilmuan 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan referensi sekaligus 

untuk memperkaya wacana keilmuan khususnya Ilmu Kesejahteraan Sosial tentang 

Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 

Tentang Pendidikan Luar Biasa Di Smplb Bina Wiyata Putra Kota Situbondo. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi 

bagi lembaga Anak Berkebutuhan Khusus SMPLB Bina Wiya Purta Kota Situbondo 
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agar dapat lebih meningkatkan mutu pendidikan sehingga menciptakan anak didik yang 

luar biasa dimasa depan khususnya bagi Anak Berkebutuhan Khusus. 

Tambahan pengetahuan  bagi orangtua yang memiliki anak penyandang cacat 

agar memahami lebih mendalam  tentang bagaimana pendidikan yang baik dan layak 

didapatkan oleh anaknya, sehingga para orangtua yang masih memiliki pemahaman 

yang masih kurang dengan membaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan bagi orangtua. Manfaat bagi peneliti yang lain hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan bahan refrensi dalam penelitian sejenis. 

5. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini akan memfokuskan penelitian pada Metode 

Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (Tunagrahita) di Bina Wiyata Putra Kota 

Situbondo, yang di fokuskan pada Sekolah Menengah Pertama yang meliputi Pemenuhan 

Pelayanan : 

A. Model Pembelajaran 

1) Metode pembelajaran 

2) Classing  

B. Fasilitas 

Sarana dan prasarana yang ada di sekolah Lembaga Bina Wiyata Putra baik itu alat 

tulis, alat keterampilan maupun fasilitas ruangan untuk para siswa. 

C. Sumber Daya Manusia 

1) Data Pendidik 

2) Data Peserta didik 

D. Faktor pendukung dan penghambat 
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a. SDM 

b. Sarana dan Prasarana 

c. Model Pengajaran 

d. Peserta Didik 

 

 

 

 

 


