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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan inklusif merupakan konsep ideal yang memberikan 

kesempatan dan peluang sepenuhnya kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara. Pendidikan anak yang 

berkebutuhan khusus telah dicantumkan dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijakan 

tersebut memberi warna baru bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus demi 

memperoleh pendidikan yang menjadi haknya (Takdir, 2013). 

Penderita ABK di Indonesia tahun 2013 mencapai 300.000 jiwa dan lebih 

dari 112.000 adalah penderita anak tunagrahita (Mutaqqir, 2013). Khusus di 

daerah Batu, Jawa Timur jumlah Anak Berkebutuhan Khusus mencapai 114 anak 

dan 17 di antaranya penyandang tunagrahita (Dinas Pendidikan Kota Batu, 2013). 

Anak tunagrahita adalah seseorang yang memiliki kapasitas intelektual 

(IQ) di bawah 70 yang disertai dengan ketidakmampuan dalam dengan 

penyesuaian diri lingkungan sehingga memiliki berbagai permasalahan sosial 

(Suparno, 2008). 

Penyesuaian diri dengan lingkungan atau dengan kata lain penyesuaian 

sosial merupakan salah satu sifat khas anak-anak pada masa usia sekolah. Masa 

ini dialami pada usia 6 tahun hingga 11-13 tahun yang biasanya mereka duduk di 

sekolah dasar. Anak-anak usia ini gemar membentuk kelompok sebaya biasanya 

untuk dapat bermain bersama-sama (Yusuf, 2012). Perkembangan sosial anak 
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mulai meningkat dengan adanya perubahan pengetahuan dan pemahaman mereka 

mengetahui kebutuhan ketentuan maupun peraturan-peraturan, selain itu 

hubungan antara anak dan keluarga, teman sebaya dan sekolah sangat mewarnai 

perkembangan sosialnya. 

Penyesuaian sosial menjadi begitu penting bagi anak tunagrahita pada 

masa usia sekolah sehubungan dengan tugas-tugas perkembangan di usia tersebut, 

dan pola perilaku dan sikap yang dibentuk pada masa awal kehidupan cenderung 

menetap serta meninggalkan ciri pada konsep individu yang bersangkutan. 

Penyesuaian sosial tidak terlepas dari adanya proses belajar dan dukungan 

lingkungannya, terutama bagi mereka yang memiliki kekurangan atau cacat 

sehubungan dengan penerimaan dirinya secara positif yang selanjutnya juga akan 

berpengaruh terhadap penyesuaian sosial yang dilakukannya. 

Realita di masyarakat penyesuaian sosial bagi anak penyandang 

tunagrahita dalam hubungan kesebayaan, seperti halnya anak kecil, anak 

tunagrahita menolak anak yang lain. Tetapi setelah bertambah umur mereka 

mengadakan kontak dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kerja sama. 

Berbeda dengan anak normal, anak tunagrahita jarang diterima, sering ditolak 

oleh kelompok, serta jarang menyadari posisi diri dalam kelompok. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di SDN Inklusi 

Mojorejo 01 Kota Batu anak berkebutuhan khusus termasuk salah satunya anak 

penyandang tunagrahita mendapat ruang atau kelas tersendiri dalam kegiatan 

belajar mengajar. Hal ini dilakukan bukan karena untuk memisahkan mereka dari 

anak regular, namun karena kebutuhan mereka yang berbeda dengan anak regular 

pada umumnya sehingga memerlukan bimbingan khusus. 
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Penempatan ruang yang berbeda ini memberi dampak pada kemampuan 

penyesuaian sosial mereka di lingkungan sekolah. Penyesuaian sosial di 

lingkungan sekolah itu sendiri mencakup tiga hal, yaitu sikap saling menghargai 

dan menerima hubungan interpersonal dengan guru dan teman sebaya, sikap 

mentaati peraturan sekolah, dan sikap dalam aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar. Meskipun nampak dapat bersosialisasi dengan baik bersama teman 

dalam satu ruangannya maupun dengan guru pendamping khusus yang ada dalam 

ruangan tersebut. Namun tidak sama halnya ketika anak penyandang tunagrahita 

ini keluar ruang, mereka mungkin hanya mengenal sedikit teman atau bahkan 

tidak mengenal sama sekali teman sekolahnya yang berada di luar ruang tersebut. 

Anak penyandang tunagrahita yang secara sosial mengalami kesulitan dalam 

menjalani hubungan dengan orang lain ini juga nampak dikucilkan oleh siswa 

regular. 

Penyesuaian sosial anak tunagrahita ringan di lingkungan SDN Inklusi 

Mojorejo 01 Batu dipengaruhi oleh kondisi pendukung dan penghambat dalam 

proses penyesuaian sosial. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran untuk anak 

tunagrahita ringan terkait dengan pendidikan inklusif di SDN Inklusi Mojorejo 01 

Batu menjadi penting untuk disesuaikan dengan kemampuan anak. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian 

berjudul “Penyesuaian Sosial pada Anak Tunagrahita Ringan Masa Usia 

Sekolah di SDN Inklusi Mojorejo 01 Batu”.  
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B. Rumusan Masalah 

Penyesuaian sosial bagi anak tunagrahita ringan bukanlah hal yang mudah 

dilakukan karena secara faktual mental (menjelaskan tentang anak tunagrahita 

ringan). Berkaitan dengan kemampuan adaptasinya, kesulitan yang seringkali 

terjadi adalah bagaimana mengekspresikan  perasaan yang menghambat 

komunikasi dengan orang lain dan berdampak pada kemampuan sosialisasinya.. 

Setelah melihat latar belakang yang ada dan agar dalam penelitian ini tidak 

terjadi kerancuan, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan 

diangkat dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang diambil yaitu. 

1. Bagaimana penyesuaian sosial anak tunagrahita ringan masa usia sekolah di 

lingkungan SDN Inklusi Mojorejo 01 Batu? 

2. Kondisi apa yang mendukung penyesuaian sosial anak tunagrahita ringan 

masa usia sekolah di lingkungan SDN Inklusi Mojorejo 01 Batu? 

3. Kondisi apa yang menghambat penyesuaian sosial anak tunagrahita ringan 

masa usia sekolah di lingkungan SDN Inklusi Mojorejo 01 Batu? 

4. Bagaimana pelaksanaan pembelajaraan anak tunagrahita ringan terkait 

penyesuaian sosialnya di SDN Inklusi Mojorejo 01 Batu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah  di atas,  maka  tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. untuk mendeskripsikan penyesuaian sosial anak tunagrahita ringan masa usia 

sekolah di lingkungan SDN Inklusi Mojorejo 01 Batu. 
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2. untuk mendeskripsikan kondisi yang mendukung penyesuaian sosial anak 

tunagrahita ringan masa usia sekolah di lingkungan SDN Inklusi Mojorejo 01 

Batu. 

3. untuk mendeskripsikan kondisi yang menghambat penyesuaian sosial anak 

tunagrahita ringan masa usia sekolah di lingkungan SDN Inklusi Mojorejo 01 

Batu. 

4. untuk mengetahui dan mendiskripsikan pelaksanaan pembelajaraan anak 

tunagrahita ringan terkait penyesuaian sosialnya di SDN Inklusi Mojorejo 01 

Batu. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu pendidikan 

terutama bagi pendidikan inklusif khususnya pelayanan anak berkebutuhan 

khusus. Selain itu seabagai bahan pertimbangan pembelajaran bagi pengajar 

sekolah inklusi maupun sekolah luar biasa agar lebih bisa mengembangkan 

keterampilan sosial anak tunagrahita. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan penyesuaian sosial anak tunagrahita ringan di lingkungan 

sekolah 

2) Memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa tunagrahita 

ringan 
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b. Bagi Guru 

Memberi masukan dan pengetahuan baru bagi guru, sehingga mereka bisa 

menyikapi dan melakukan interaksi sosial yang lebih baik dengan anak 

berkebutuhan khusus khususnya anak tunagrhaita ringan dalam kehidupan sehari-

hari. Meningkatkan  keterampilan  memilih  metode  pembelajaran  yang 

bervariasi  dan  dapat  memperbaiki  sistem  pembelajaran  sehingga  dapat 

memberikan layanan yang baik terhadap siswa. 

c. Bagi Sekolah 

Memberikan  sumbangan  positif  dalam  usaha  meningkatkan  mutu 

pendidikan khususnya dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus.  

d. Bagi Peneliti 

Melatih kemampuan peneliti dalam meneliti hal-hal yang berhubungan 

dengan dunia pendidikan khususnya pendidikan inklusif. 

 

E. Penegasan Istilah 

1. Penyesuaian sosial merupakan kemampuan siswa dalam beradaptasi dengan 

lingkungan sekolah sehingga mampu berinteraksi secara wajar dan interaksi 

yang terjalin dapat memberikan kepuasan bagi dirinya dan lingkungannya. 

2. Anak tunagrahita ringan adalah seseorang yang memiliki kapasitas intelektual 

(IQ) di bawah 70 yang disertai dengan ketidakmampuan dalam dengan 

penyesuaian diri lingkungan sehingga memiliki berbagai permasalahan sosial. 

3. Masa usia sekolah adalah masa usia 6 tahun hingga 11-13 tahun yang biasanya 

mereka duduk di sekolah dasar. 
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4. Pendidikan inklusif merupakan suatu sistem layanan pendidikan khusus 

mengisyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-

sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. 

 

 


