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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Kesempatan untuk mendapatkan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan 

khusus di sekolah umum, masih rendah bahkan boleh dikatakan memprihatinkan.  

Salah satu indikatornya adalah belum maksimalnya fungsi lembaga pendidikan 

umum dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. 

Provinsi DKI Jakarta yang sudah mempunyai payung hukum bagi penyelenggaraan 

pendidikan inklusi, yaitu Peraturan Gubernur No. 116 tahun 2007 saja, masih belum 

maksimal dalam penyediaan akses ini. Idealnya, di setiap kecamatan sekurang-

kurangnya terdapat 3 (tiga) lembaga pendidikan inklusi dari TK/RA, SD/MI, 

SMP/MTS, dan di setiap kota sekurang-kurangnya 3 (tiga) SMA/SMK/MA. 

Praktiknya, dari 10 kecamatan hanya terdapat 3 (tiga) sekolah inklusi dari berbagai 

jenjang pendidikan seperti yang dimaksud.
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Kota Malang sebagai salah satu wilayah dengan basis pendidikan juga tidak 

luput dari isu kurang positif terkait dengan penyediaan layanan bagi anak 

berkebutuhan khusus. Salah satu indikatornya dapat dilihat dalam lansiran media 

Kompas.com pada Sabtu, 15 Maret 2014 dengan tajuk Anak Berkebutuhan Khusus 

Masih Sulit Akses Pendidikan, : 

 

                                                             
1 Detik Eduka, Sekolah Inklusi di DKI Jakarta, diakses pada 20 Februari 2014 dari 

http://www.detikeduka.com. 
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Pemerintah Kota Malang Jawa Timur dituntut untuk lebih 

mempedulikan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Selama ini anak 

berkebutuhan khusus sulit mengakses pendidikan karena mayoritas sekolah 

menolak siswa berkebutuhan khusus. 

Tuntutan tersebut disampaikan oleh sekitar 10 lembaga swadaya 

masyarakat di kota Malang. Sepuluh LSM di tersebut diantaranya, Lembaga 

Bantuan Hukum Malang, Malang Corruption Watch, Aliansi Masyarakat 

Miskin Malang, The Semar Institute, PP Otoda, FMPP, Walhi, Instrans 

Institute, Akademisi, Kelompok Mahasiswa Peduli Pendidikan Kota Malang.  

Menurut Hari Kurniawan, juru bicara gabungan LSM tersebut, sudah 

saatnya peraturan daerah pendidikan Kota Malang nomor 3 tahun 2009 

direvisi karena sudah tidak mengakomodir kepentingan anak berkebutuhan 

khusus.  

"Pihak eksektif dan legislatif sebaiknya tidak saling lempar tanggung 

jawab soal rancangan revisi Perda Pendidikan itu. Kalau tidak siap, kami siap 

membuatnya," katanya dalam acara jumpa pers di kantor DPRD Kota 

Malang, Senin (23/4/12). 

Ia juga menyoroti berulangnya masalah pendidikan di Kota Malang. 

Antara lain adalah biaya pendidikan yang mahal, pelayanan pendidikan 

rendah, belum diaturnya mekanisme komplain dan partisipasi masyarakat 

yang tidak jalan.  

"Yang paling parah, hampir semua sekolah menolak anak 

berkebutuhan khusus untuk sekolah di non SLB, dengan alasan tak ada 

fasilitas. Padahal, anak berkebutuhan khusus itu juga ingin sekolah sama 

seperti anak yang normal," katanya. 

Lebih lanjut Hari mengatakan, di Kota Malang, memang sudah 

memiliki 60 lembaga pendidikan inklusi namun di semua lembaga tersebut 

fasilitasnya minim. Akibatnya banyak anak tuna rungu dan tuna grahita yang 

tidak bisa sekolah di lembaga-lembaga.
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Hal ini jelas menggambarkan betapa sedikit sekali akses yang bisa diberikan 

bagi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah umum. Sementara itu di satu sisi, 

dari tahun ke tahun jumlah anak berkebutuhan khusus semakin meningkat.  

Berdasarkan data Susenas Triwulan 1 Maret 2011, jumlah anak Indonesia 

sebanyak 82.980.000. Berdasarkan populasi tersebut, 9.957.600 anak adalah anak 

berkebutuhan khusus dalam kategori penyandang disabilitas. Sementara jumlah anak 

                                                             
2
 Kompas.com, Anak Berkebutuhan Khusus Masih Sulit Akses Pendidikan, diakses pada tanggal 15 

Maret 2014 dari  http://oase.k ompas.com/read/2012/04/23/15514279/function.file-get-contents. 
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dengan kecerdasan istimewa dan berbakat istimewa adalah sebesar 2,2% dari 

populasi anak usia sekolah (4-18 tahun) atau sekitar1.185.560 anak.
3
 

Secara normatif hak mendapatkan pendidikan layak bagi anak-anak 

berkebutuhan khusus ini tertera di dalam : 

1. Undang-undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pada Bab III pasal 4.1 tentang Prinsip Penyelenggaraan 

Pendidikan ditegaskan bahwa, “Pendidikan diselenggarakan secara 

demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan 

bangsa”.
4
 

2. Bab IV pasal 5.1 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara dijelaskan 

bahwa, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu.” Sementara pada pasal 5.2 secara lebih terperinci 

ditegaskan, “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 

intelektual dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.”
5
  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan 

keagamaan serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 

  

                                                             
3
 Susenas, Triwulan 1 Maret 2011. 

4
 Undang-Undang Pendidikan Nasional N0. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,  

Bab III pasal 4.1 
5
 Ibid. hal. 4 
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tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki 

kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa.
6
 

Berdasarkan serangkaian payung hukum tersebut, maka sangat tidak 

dibenarkan jika masih terdapat anak bangsa yang belum memperoleh akses 

pendidikan dengan baik, dalam hal ini adalah anak berkebutuhan khusus. Sementara  

dalam banyak hal, khususnya menyangkut hak dan kebutuhan mereka dalam aspek 

pendidikan, sering kali anak-anak yang “istimewa” ini terposisikan secara marginal 

dan terdiskriminasi. Maka menjadi tugas dan kewajiban bagi seluruh stake holder 

dunia pendidikan untuk lebih peduli terhadap kebutuhan pendidikan mereka. 

Bentuk kepedulian itu dapat diwujudkan dengan penyediaan akses dan 

layanan pendidikan, yaitu dengan memberikan ruang dan kesempatan yang sama di 

seluruh tingkatan pendidikan, baik lembaga pendidikan formal, informal ataupun non 

formal, tentu dengan menyiapkan terlebih dahulu guru dan pembimbing yang siap 

secara mental, skill dan aspek yang lain untuk mendukung pemenuhan pendidikan 

bagi anak-anak penyandang berkebutuhan khusus. 

Dewasa ini memang sudah mulai tumbuh lembaga - lembaga formal, 

informal dan non formal yang mendukung pendidikan bagi anak berkebutuhan 

khusus. Sekolah-sekolah inklusi dan pusat-pusat terapi juga banyak berdiri. Akan 

tetapi terbatasnya jumlah lembaga dan mahalnya biaya pendidikan, masih menjadi 

kendala serius bagi mereka yang seharusnya mendapatkan perhatian dan penanganan 

lebih dini ini. 

                                                             
6
 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Panduan 

Penanganan Anak berkebutuhan Khusus Bagi Pendamping (Orang Tua, Keluarga, dan 

Masyarakat)(Jakarta: 2013), hal. 6. 
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Memang tidak mudah bahkan bisa jadi terlalu berlebihan membicarakan 

pembelajaran shalat bagi anak berkebutuhan khusus. Bahkan ada yang berfikiran, 

bahwa mustahil dapat memberikan pembelajaran shalat dengan baik, sementara pada 

titik tertentu, sulit sekali bagi anak berkebutuhan khusus mampu memusatkan pikiran 

dalam berbagai hal. Akan tetapi dalam perspektif pendidikan dan bahkan agama, 

wajib hukumnya memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal bagi anak-anak 

ini.  

 Berangkat dari latar belakang tersebut, maka perlu diangkat tema seputar 

kebutuhan pendidikan terutama pembelajaran shalat bagi anak-anak yang 

“istimewa”, karena sesungguhnya setiap anak mempunyai potensi untuk tumbuh dan 

berkembang. Hanya saja, mereka masih belum menemukan titik tolak untuk keluar 

dari kondisinya, apabila belum mendapatkan bimbingan atau pendidikan yang 

khusus dan tepat bagi mereka.  

Sadar akan kondisi ini, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan 

Daerah Muhammadiyah Kota Batu berusaha untuk berkontribusi dengan 

menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Lembaga 

penyelenggara program ini adalah SD Muhammadiyah 4 Kota Batu. Sekolah ini 

telah berhasil menyelenggarakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di 

tingkat pendidikan dasar dan pada tahun pelajaran 2013/2014 sudah memasuki tahun 

ke enam penyelenggaraan. 

Terdapat 15 siswa anak berkebutuhan khusus dengan kategori lambat belajar 

(slow learner) dan 1 orang anak dengan kategori ADHD (Atention Deficit with 

Hiperactivity Disorder) atau hiperaktif di kelas 1 program khusus ini. Anak dengan 
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kedua kategori di atas dapat dikatakan susah untuk menerima materi dalam proses 

pembelajaran. Perlu strategi pembelajaran shalat yang baik bagi mereka agar mampu 

melaksanakan shalat dalam berbagai aspeknya. 

Strategi pembelajaran shalat menjadi penting, sebab shalat merupakan ibadah 

yang harus dikuasai dalam berbagai aspeknya, termasuk aspek fiqih di dalamnya.  

Maka dari itu, untuk memungkinkan dapat diterimanya pembelajaran shalat bagi 

anak berkebutuhan khusus, perlu upaya sungguh-sungguh, agar anak-anak 

“istimewa” ini mampu menjalankannya sama seperti anak-anak normal pada 

umumnya, minimal mereka mampu membiasakan dan disiplin dalam 

menjalankannya. 

Agar usaha  membantu anak-anak berkebutuhan khusus ini dapat berjalan 

maksimal, maka perlu ketersediaan informasi dan literatur yang cukup tentang anak 

berkebutuhan khusus. Eksplorasi informasi secara maksimal dari para ahli tentang 

anak berkebutuhan khusus ini juga perlu dilakukan agar pembelajaran yang 

dilakukan dapat berjalan dengan baik. 

Tentu untuk mendapatkan hasil maksimal, haruslah disertai dengan ikhtiar 

maksimal pula. Sesungguhnya dalam perspektif Islam, sebaik-baik manusia adalah 

manusia yang paling kontributif bagi sesamanya. Berbagi dan memberi informasi 

untuk “anak-anak istimewa” ini menjadi hal mendasar untuk dilakukan dan 

dikedepankan. 
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2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: 

a. Bagaimana proses pembelajaran shalat pada anak berkebutuhan khusus di SD 

Muhammadiyah 4 Kota Batu? 

b. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran shalat 

pada anak berkebutuhan khusus di SD Muhammadiyah 4 Kota Batu? 

c. Apa orientasi pembelajaran shalat pada anak berkebutuhan khusus di SD 

Muhammadiyah 4 Kota Batu? 

 

3. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan ini adalah: 

a. Guna mendiskripsikan proses pembelajaran shalat pada anak berkebutuhan 

khusus di SD Muhammadiyah 4 Kota Batu. 

b. Guna mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

pembelajaran shalat pada anak berkebutuhan khusus di SD Muhammadiyah 4 

Kota Batu. 

c. Guna menganalisis orientasi pembelajaran shalat pada anak berkebutuhan 

khusus di SD Muhammadiyah 4 Kota Batu. 
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4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi lembaga : 

SD Muhammadiyah 4 Kota Batu dapat mengetahui keberhasilan 

pembelajaran shalat pada anak berkebutuhan khusus yang diberikan. 

b. Bagi wali murid : 

Para wali murid dari anak berkebutuhan khusus SD Muhammadiyah 4 

Kota Batu dapat memperoleh informasi tentang pembelajaran shalat pada 

anak mereka. 

c. Bagi penulis : 

Dapat menambah wawasan tentang pembelajaran pembelajaran shalat 

pada anak berkebutuhan khusus di SD Muhammadiyah 4 Kota Batu. 
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d. Batasan Istilah 

Guna memudahkan pembahasan dan penelitian agar lebih fokus, sehingga 

dapat memenuhi tujuan yang dimaksud, maka perlu adanya batasan istilah dalam 

penelitian ini. Batasan istilah dalam penelitian ini adalah pembelajaran shalat bagi 

anak berkebutuhan khusus di SD Muhammadiyah 4 Kota Batu. Pembelajaran shalat 

ini adalah pembelajaran shalat fardhu yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi tentang aspek-aspek shalat. Aspek shalat yang dimaksudkan adalah hafalan 

bacaan-bacaan doa dan bacaan ayat dalam shalat, sikap shalat atau kekhusyukan dan 

ketertiban shalat. Jenis anak berkebutuhan khusus di sini adalah lambat belajar (slow 

learner) dan ADHD (Atention Deficit with Hiperactivity Disorder) atau hiperaktif. 

 

e. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini disusun dalam lima bab 

yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab-bab selanjutnya, setiap bab terdiri 

dari beberapa sub bagian disusun dengan sistematika sebagai berikut; 

Bab pertama pada penulisan skripsi ini menyajikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuaan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan 

sistematika penulisan. 

Bab dua pada penulisan skripsi ini disajikan tentang teori-teori yang menjadi 

landasan tentang Pembelajaran Shalat Pada Anak Berkebutuhan Khusus Di SD 

Muhammadiyah 4 Kota Batu. 
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Sementara pada bab tiga dijelaskan tentang metode penelitian dengan 

pendekatan penelitian, pemilihan wilayah penelitian, penentuan obyek, penentuan 

informan, pengambilan data yang terdiri dari wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Analisis data menjadi bagian akhir pada bab tiga dalam penulisan ini. 

Bab empat pada penelitian ini, peneliti menyajikan tentang penyajian data 

berupa profil lembaga, hasil observasi, hasil wawancara dan dokumentasi. Sementara 

itu pembahasan dalam bab ini berupa proses pembelajaran faktor pendukung dan 

penghambat pembelajaran dan orientasi pembelajaran. 

Bab lima dalam penelitian ini disajikan kesimpulan dan saran sebagai bentuk 

kontribusi pemikiran masalah yang ada kaitannya dengan pembelajaran shalat pada 

anak berkebutuhan khusus di SD Muhammadiyah 4 Kota Batu.  

 


