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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan dalam 

mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing di era 

globalisasi. Perbaikan tersebut dilakukan dalam berbagai kebijakan dan 

pembaharuan pendekatan pendidikan. Belakangan ini muncul paradigma baru 

yang menginginkan penerapan “Education For All” (pendidikan untuk semua) 

di Indonesia. Gagasan tersebut telah diselenggarakan di berbagai Negara di 

dunia. Penyelenggaraan pendidikan untuk semua merupakan perwujudan dari 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem 

pendidikan nasional, 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 keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.  

Prinsip penyelenggaran pendidikan yang tercantum pada pasal 4 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan 

diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif 

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, 

dan kemajemukan bangsa. Undang-undang tersebut dengan jelas mengatakan 

bahwa pendidikan tidak hanya untuk anak-anak yang normal melainkan 
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pendidikan juga diselenggarakan untuk memberikan layanan kepada Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK).  

Selama ini telah terjadi diskriminasi untuk ABK dalam bidang 

pendidikan. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa ABK tidak 

memiliki kemampuan sehingga menelantarkan keberadaan mereka. 

Perlakukan yang demikian membuat anak-anak yang memiliki kebutuhan 

khusus cenderung menyembunyikan diri dari lingkungan sekitar. Mereka 

cenderung menutup diri sehingga memilih untuk tidak melaksanakan 

pendidikannya. 

Pemerintah akhirnya membentuk sekolah khusus bagi mereka yang 

memiliki kebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan yang mereka miliki yang 

disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Penyelenggaraan SLB dirancang 

sedemikian rupa sehingga semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik. 

Namun, pada kenyataannya Sekolah Luar Biasa bukan merupakan jawaban 

terbaik bagi pelayanan untuk ABK. Banyak kendala yang dihadapi dalam 

penyelenggaraannya mulai dari lokasi SLB yang terletak di pusat kota 

sehingga ABK yang ada di pelosok daerah tidak mampu menjangkau 

lokasinya sampai dengan masalah perkembangan sosial ABK yang hanya bisa 

berinteraksi dengan sesama ABK dan tidak bisa bergaul dengan anak normal 

dalam proses pendidikan di sekolah. Kendala-kendala itulah yang 

memunculkan gagasan tentang penempatan ABK di sekolah regular.  

Penempatan ABK di sekolah regular bersama dengan anak non ABK 

disebut pendidikan inklusif. Sekolah inklusif merupakan sekolah yang diberi 

kebijakan oleh pemerintah untuk menerima ABK ikut serta dalam 
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pembelajaran di kelas bersama dengan anak non ABK. Dalam 

penyelenggaraannya, sekolah inklusif memiliki perbedaan dengan sekolah 

umum yaitu di bidang input (peserta didik masuk sekolah), manajemen 

sekolah, dan output (peserta didik yang dikeluarkan atau lulusan). Perbedaan 

yang sangat nampak ada pada penyelenggaraan manajemen sekolah yang 

mengalami banyak modifikasi terutama dalam manajemen proses 

pembelajaran yang merupakan pusat kegiatan dari pelaksanaan manajemen 

sekolah.  

Manajemen berbasis sekolah memberikan kewenangan penuh kepada 

kepala sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, 

mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen 

pendidikan suatu sekolah, yang meliput input peserta didik, kurikulum, tenaga 

kependidikan, sarana-prasarana, dana, manajemen, lingkungan, dan kegiatan 

pembelajaran, Derektorat Pembina Sekolah Luar Biasa (2006:1). 

Keberhasilan pelaksanaan sekolah inklusif salah satunya ditentukan 

oleh Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang efektif dan produktif. 

Manajemen sekolah akan efektif dan produktif apabila didukung oleh banyak 

faktor diantaranya sumber daya manusia yang profesional untuk 

mengoperasikan sekolah, kurikulum yang sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan karakteristik peserta didik, dan sarana prasarana yang 

memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Pada kenyataannya pihak 

sekolah inklusif mengalami kesulitan dalam melaksanakan manajemen 

sekolah inklusif yang memerlukan banyak modifikasi. Modifikasi yang paling 

banyak dilakukan dalam komponen manajemen adalah kurikulum dan proses 
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pembelajaran. Salah satu sekolah yang mengalami banyak kendala dalam 

penyelenggaraan manajemen sekolah inklusif adalah SDN 2 Semambung, 

kabupaten Situbondo. 

 Berdasarkan hasil observasi awal SDN 2 Semabung telah mempunyai 

Surat Keputusan (SK) penetapan sekolah inklusif. Administrasi kurikulum 

yang terdiri dari data peserta didik berkebutuhan khusus, program pengajaran 

individual,  program tahuanan, program semester, silabus dan RPP modifikasi 

sudah ada. Selain itu ruang untuk pembinaan khusus ABK juga telah ada 

meskipun sarana dan prasarana pendukung pembelajaran ABK masih belum 

tersedia.  

Sementara wawancara yang dilakukan di sekolah tersebut,memperoleh 

informasi dimana sebagian besar pendidik belum mengetahui bagaimana 

pelaksanaan kelas inklusif dan kepala sekolahnya juga belum mengetahui pasti 

bagaimana prosedur pelaksanaan manajemen sekolah inklusif. Kepala sekolah 

hanya mengetahui tentang sekolah inklusif dari informasi yang diperoleh 

pendidik yang mengikuti pelatihan pendidik inklusi yang dilaksanakan di 

Malang beberapa bulan yang lalu. Sedangkan prosedur pelaksanaan sekolah 

inklusif dari Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo belum ada. Sementara 

untuk proses pembelajarannya dilakukan sama dengan kelas non inklusif 

sehingga ABK tidak mampu mengikuti pembelajaran dengan baik yang 

mengakibatkan perolehan nilai yang jauh dari Kreteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Selain itu, berdasarkan informasi yang diperoleh terdapat peserta 

didik tuna grahita yang menjalani pendidikan sekolah dasar selama 12 tahun 

karena ketidakmampuannya dalam mengikuti pembelajaran. Untuk 
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menghindari hal ini terjadi lagi pada anak berkebutuhan khusus yang sedang 

menempuh pendidikan di sekolah inklusif maka perlu diadakan peninjauan 

ulang mengenai manajemen proses pembelajaran yang ada di sekolah inklusif. 

Dari uraian yang telah diungkapkan di atas, peneliti melakukan 

penelitian dengan judul “Pelaksanaan Manajemen Proses Pembelajaran 

Sekolah Inklusi di SDN 2 Semambung Kabupaten Situbondo Tahun Ajaran 

2013-2014” .  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan 

masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana Pelaksanaan manajemen proses pembelajaran sekolah inklusif 

di SDN 2 Semambung Kabupaten Situbondo pada tahun ajaran 2013-

2014? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi pihak sekolah dalam melaksanakan 

manajemen proses pembelajaran sekolah inklusif di SDN 2 Semambung 

pada tahun ajaran 2013-2014? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk mengatasi kendala 

yang dihadapi dalam melaksanakan manajemen proses pembelajaran 

sekolah inklusif di SDN 2 Semambung pada tahun ajaran 2013-2014? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah di 

atas, maka tujuan penelitian adalah mendeskripsikan :  
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1. Pelaksanaan manajemen proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam 

penyelenggaraan sekolah inklusif di SDN 2 Semambung Kabupaten 

Situbondo pada Tahun Ajaran 2013-2014. 

2. Kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam melaksanakan manajemen 

proses pembelajaran sekolah inklusif di SDN 2 Semambung pada tahun 

ajaran 2013-2014. 

3. Upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk mengatasi kendala yang 

dihadapi dalam melaksanakan manajemen proses pembelajaran sekolah 

inklusif di SDN 2 Semambung pada tahun ajaran 2013-2014 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritik 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui  

pelaksanaan manajemen proses pembelajaran sekolah inklusif di SDN 2 

Semambung Kabupaten Situbondo serta menemukan prinsip-prinsip atau 

kaidah-kaidah mengenai pelaksanaan proses pembelajaran kelas inklusif di 

sekolah dengan segala aspek-aspek yang mempengaruhi proses 

pengimplementasiannya. 

2. Secara Praktis 

a. Manfaat bagi peserta didik: 

Layanan yang diperoleh oleh peserta didik akan sesuai dengan 

kebutuhannya. 

b. Manfaat bagi pendidik : 

1) Pendidik dapat memperoleh wawasan atau pengetahuan mengenai 

manajemen proses pembelajaan kelas inklusif. 
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2) Sebagai evaluasi diri terhadap kinerjanya dan perannya dalam 

menyelenggarakan manajemen proses pembelajaan kelas inklusif. 

3) Sebagai pedoman dalam pengembangan pelayanan kepada Anak 

Berkebutuhan Khusus.  

c. Manfaat bagi kepala sekolah : 

1) Dapat menjadi informasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan 

sekolah. 

2) Sebagai rujukan untuk mengembangkan manajemen sekolah 

inklusif. 

3) Dapat menjadi evaluasi untuk membuat strategi-strategi baru dalam 

penyelenggaraan manajemen sekolah inklusif selanjutnya. 

d. Manfaat bagi dinas pendidikan: 

1) Dapat menjadi informasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan 

pendidikan inklusif. 

2) Sebagai rujukan untuk mengembangkan pelaksanaan sekolah 

inklusif. 

E. Batasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN 2 Semambung yang merupakan salah 

satu sekolah inklusif yang ada di Kabupaten Situbondo. Pengambilan data 

penelitian dilakukan kepada pihak sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah, 

Pendidik kelas inklusif, ABK tuna grahita dan tuna rungu.Selain itu data juga 

diperoleh dari  pihak luar sekolah yaitu Kepala Bidang Pendidikan Dinas 

Pendidikan Kabupaten Situbondo dan orang tua ABK. Penelitian ini terpusat 

pada pelaksanaan manajemen proses pembelajaran yang mencakup 
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perencanaan (planning), pelaksanaan (Actuating), evaluasi (evaluation), dan 

pengawasan (controlling). Perencanaan terbatas pada rencana pengeloaan 

model kelas, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Program 

Pengajaran Individual (PPI). Sedangkan pelaksanaan terbatas pada 

pembelajaran yang dilakukan di kelas inklusif (kelas I, V,  dan kelas khusus 

penuh) dengan memperhatikan keterlaksanaan prinsip khusus kelas inklusif 

yang disesuaikan dengan karakteristik ABK. Pengawasan terbatas pada 

minitoring dan evaluasi yang dilakukan kepala sekolah.  

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran dalam penelitian 

ini, maka perlu ditegaskan pengertian beberapa istilah sebagai berikut: 

1. Manajemen proses pembelajaran adalah keseluruhan pengelolaan proses 

pembelajan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sampai pada 

pengawasan. 

2. Sekolah inklusif adalah sekolah reguler yang menerima Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk mengikuti pembelajaran bersama 

dengan anak normal (non ABK). 

 

 

 

 


