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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Secara filosofi bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang berlandaskan 

Pancasila, dan dituntut untuk menjunjung tinggi norma Bhinneka Tuggal Ika, 

secara tekstual maupun kontekstual. Kebhinnekaan ditandai dengan perbedaan 

kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan finansial, kepangkatan, kemampuan 

pengendalian diri, dll. Terkait dari filosofi dan pendidikan inklusif tersebut 

landasan negara juga menuntut agar dapat mengemban tugas sebagai khalifah 

Tuhan di dunia dalam pendidikan inklusif. Itu semua tidak terlepas dari tugas 

manusia di dunia ini, yaitu manusia harus saling tolong menolong, mendorong, 

dan memberi motivasi kepada semua potensi kemanusiaan yang ada pada diri 

setiap siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Hal ini dilakukan agar 

anak berkebutuhan khusus dapat mengembangkan potensinya dengan optimal dan 

mampu meningkatkan kualitas kemandiriannya 

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memerlukan pendidikan 

yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Klasifikasi anak 

berkebutuhan khusus ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat khusus 

permanen. Kebutuhan khusus disini bisa diakibatkan oleh karena faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal bisa disebabkan dari keturunan, sedangkan faktor 

eksternal bisa disebabkan dari gangguan-gangguan dari luar misalnya, anak 

mengalami gangguan emosi (Wardani,dkk.2008). 

Istilah anak berkebutuhan khusus memiliki cakupan makna yang sangat 

luas dalam paradigma pendidikan. Setiap anak memiliki latar belakang kehidupan 
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dan perkembangan yang berbeda-beda, oleh sebab itu kemungkinan setiap anak 

juga akan memiliki kebutuhan khusus dan hambatan belajar yang berbeda-beda 

pula, sehingga setiap anak memerlukan layanan pendidikan yang disesuaikan 

dengan tingkat kebutuhan anak tersebut. 

Anak yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan yang 

layak sesuai dengan anak normal lainnya untuk mengembangkan potensi yang 

dimilikinya tanpa adanya diskriminasi terhadap latar belakang anak tersebut. Hal 

ini diperjelas dalam UUD 1945 pasal 31 yang menyebutkan bahwa semua warga 

negara berhak mendapatkan pendidikan serta dijabarkan juga dalam Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 6 dan pasal 8 yang menyebutkan tentang pendidikan 

anak berkebutuhan khusus (Sisdiknas, 2009). 

Dahulu sebelum ada pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus ini 

terkesan sangat dikesampingkan dengan menempuh pendidikan yang khusus yaitu 

di SLB. Sekolah Luar biasa ini di nilai kurang efektif dalam perkembangan ABK 

karena anak yang berkebutuhan sangat perlu berkomunikasi dengan teman 

sebanya mereka yang normal, sehingga anak berkebutuhan khusus ini bisa 

mengembangkan potensi dan ketrampilan-ketrampilan yang dimiliki. Hal itu 

membuat pemerintah ingin mengubah paradigma pendidikan yang dahulu menjadi 

pendidikan inklusif tanpa memandang siapa saja.  

Walaupun pendidikan inklusif sudah berjalan lama tetapi pada 

kenyataannya di lapangan banyak sekolah yang masih mengalami permasalahan 

atau problem dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Ini disebabkan karena 

kurangnya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, kebijakan sekolah mengenai 
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pelayanan ABK, proses pembelajaran, kondisi guru. Hal ini diperjelas dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Surnadi (2009). 

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti melalui kegiatan 

wawancara dengan salah satu guru di sekolah SDN Sumbersari 1 Malang pada 

tanggal 5 Februari 2014 menyatakan bahwa problematika yang dihadapi oleh guru 

di SDN Sumbersari 1 ini adalah tingginya tuntutan orang tua terhadap pelayanan 

anaknya misalnya pada anak kelas 6 orang tua menuntut sekolah untuk mengikut 

sertakan anaknya untuk mengikuti UNAS bersamaan dengan anak reguler lainnya 

padahal kemampuan akademik anak tersebut di bawah rata-rata, kurangnya guru 

GPK, guru masih kesulitan mengajar dan menangani anak yang berkebutuhan 

khusus dalam kelas heterogen. 

Padahal guru merupakan tombak utama dalam proses belajar mengajar 

untuk membentuk sikap, kepribadian dan mengembangkan potensi yang dimiliki 

anak tanpa terkecuali. Seharusnya semua guru memiliki ilmu dan pengetahuan 

yang lebih dalam mengajar di sekolah inklusi. Tugas guru disini memberikan 

pelayanan sesuai dengan kebutuhan ABK. Berbeda dengan guru di sekolah biasa, 

menjadi guru ABK merupakan suatu panggilan hati karena tugasnya berat dan 

menuntut komitmen penuh. Guru ABK dituntut untuk mengabdikan seluruh 

kemampuan, kreativitas, ketrampilan, dan pikirannya untuk mendidik anak-anak 

luar biasa agar menjadi anak bangsa yang membanggakan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, diharapakan pemerintah lebih 

memperhatikan dan mengembangkan pendidikan inklusif lagi terutama dalam 

kebijakan sekolah dan kompetensi guru dalam mengajar supaya tercipta generasi-

generasi muda penerus bangsa yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik 
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melainkan pemberian pengetahuan sederhana yang bersifat dasar sebagai bekal 

melanjutkan kehidupannya di masa depan. Maka dari itu peneliti akan melakukan 

penelitian untuk membantu mengembangkan pendidikan inklusif. Penelitian ini 

berjudul “Problematika guru dalam pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus di 

sekolah inklusi SDN Sumbersari 1 Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran ABK di sekolah inklusi SDN 

Sumbersari 1 Malang? 

2. Apa saja problematika yang dihadapi guru dalam pembelajaran ABK di 

sekolah inklusi SDN Sumbersari 1 Malang? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru dalam menghadapi problematika 

yang terjadi di sekolah inklusi SDN Sumbersari 1 Malang? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara 

lain sebagia berikut: 

1. untuk mendiskripsikan pelaksanaan pembelajaran ABK di sekolah SDN 

Sumbersari 1 Malang, 

2. untuk menganalisis problematika yang dihadapi oleh guru dalam 

pembelajaran ABK di sekolah inklusi SDN Sumbersari 1 Malang, 

3. untuk mendiskripsikan upaya-upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi 

problematika. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai inovasi 

pendidikan inklusi dalam pengajaran. Dapat dijadikan sumber masukan untuk 

mengembangkan kompetensi guru saat mengajar anak berkebutuhan khusus di 

sekolah inklusi. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Anak mendapatkan pelayanan yang sama tanpa dipandang dari segi latar 

belakang anak dan kebutuhan yang sesuai dengan tingkat individu. 

b. Bagi Guru Kelas 

Digunakan acuan dalam mengajar ABK di dalam kelas heterogen dan guru 

tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengajar dan memberikan 

pelayanan bagi anak yang berkebutuhan khusus. 

c. Bagi Guru Pendamping Khusus (GPK) 

Digunakan sebagai acuan untuk lebih mengembangkan cara menangani 

anak berkebutuhan khusus apalagi ditambah dengan adanya guru kelas. 

d. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian 

yang sejenis dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

e. Bagi Pihak Sekolah 

Hasil penelitian ini dpat digunakan sebagai baham pertimbangan dalam 

mengasuh, membina, mengarahkan, dan membimbing ABK serta sebagai 
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informasi untuk mendorong semua guru agar menerapkan manejemn guru 

dalam mengajar. 

 

E. Definisi Operasional 

Untuk menjelaskan maksud dan tujuan penelitian, maka ditegaskan 

pengertian yang terdapat dalam variabel penelitian yaitu: 

1. Problematika adalah kendala atau persoalan dalam proses belajar mengajar 

yang harus dipecahkan agar tercapai tujuan yang maksimal. (Rosihuddin, 

2012). 

2. ABK adalah anak yang menunjukkan penyimpangan yang signifikan dari anak 

normal, baik yang di atas normal maupun yang di bawah normal sehingga 

dampak peyimpangan tersebut memerlukan pengaturan khusus dalam 

pelayanan pendidikan (Wardani,dkk. 2008: 1.13). 

3. Pendidikan inklusif adalah konsep pendidikan yang tidak membeda-bedakan 

latar belakang kehidupan anak karena keterbatasan fisik dan mental yang 

dimiliki oleh anak tersebut (Mohammad, 2013: 24). 

4. Pembelajaran ABK adalah pembelajaran yang diberikan kepada anak 

berkebutuhan khusus yang disesuaikan dengan karakteristik belajar siswa 

(Dedy, 2013). 

 


