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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan pada dasarnya merupakan bagian dari hak asasi manusia dan 

hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan dan 

dijalankan dan dievaluasi sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk 

mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan, pemerataan 

atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia 

yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa 

(Kemendiknas, 2010). Sehubungan dengan itu, penyelenggaraan pendidikan harus 

didasarkan pada paradigma universal yaitu pendidikan untuk semua (education 

for all). Paradigma tersebut mengemban visi tentang pemerataan pendidikan, serta 

proses pendidikan yang terbuka dan demokratis. 

Secara global visi tersebut menjadi bagian dari berbagai hal yang 

dideklarasikan pada skala internasional. Deklarasi universal hak asasi manusia 

pada tahun 1948, mengeluarkan pernyataan bahwa pendidikan adalah hak asasi 

manusia yang paling dasar (basic human right). Hal tersebut melandasi 

pemahaman bahwa setiap orang mempunyai hak atas pendidikan. Convention on 

the rights of the child yang diselenggarakan oleh PBB tahun 1989 dan telah 

diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia merupakan salah satu instrumen 

internasional yang berisi pengakuan terhadap hak anak atas pendidikan yang  

tidak diskriminatif (Stubbs, 2002:14-18). 

Konteks pendidikan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (selanjutnya 

disebut ABK) dipertegas dengan lahirnya deklarasi the salamanca statement and 
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framework for action on special needs education tahun 1994 yang memberikan 

kewajiban bagi sekolah untuk mengakomodasi semua anak termasuk anak-anak 

yang memiliki kelainan fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik maupun 

kelainan lainnya. Selanjutnya, the world education forum tahun 2000 di Dakar, 

kembali menegaskan tentang perlunya memberikan perhatian terhadap ABK 

melalui pendidikan inklusif, yaitu pendidikan yang melayani semua anak 

termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus (Stubbs, 2002:18-20). 

Realisasi visi pendidikan untuk semua (education for all) di Indonesia, 

diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang diterapkan dalam konteks 

penyamaan hak-hak pendidikan untuk semua warga negara, termasuk warga 

negara yang berkebutuhan khusus. Kebijakan-kebijakan tersebut secara yuridis 

dilandasi oleh UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang secara tersurat menyatakan bahwa 

“setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Selanjutnya, pada tataran 

operasional dapat dilihat dari diberlakukannya PP No. 72 tahun 1991 tentang 

pendidikan luar biasa di era orde baru. Kebijakan ini diterapkan untuk 

mengakomodir isu demokratisasi pendidikan melalui visi pendidikan untuk semua 

(education for all). 

Kebijakan tersebut berlanjut di era reformasi melalui lahirnya UU No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 5 kebijakan tersebut 

ditegaskan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 

intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus (ayat 2), serta 

warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak 

memperoleh pendidikan khusus (ayat 4).  Artinya, substansi kebijakan ini tetap 

memberikan peluang bagi realisasi demokratisasi pendidikan di Indonesia. 



3 

 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, salah satu langkah teknis yang 

dilakukan Pemerintah Indonesia adalah menyelenggarakan pendidikan inklusif 

bagi ABK berdasarkan Permendiknas No. 70 tahun 2009. Sementara itu, di Jawa 

Timur kebijakan tersebut ditindak lanjuti melalui Pergub Jatim No. 6 tahun 2011. 

Konteks dalam kedua kebijakan tersebut pendidikan inklusif dimaknai sebagai 

sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua 

peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau 

bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan 

pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. 

Adapun tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif berdasarkan 

Permendiknas No. 70 tahun 2009 Pasal 2 junto Pergub Jatim No. 6 tahun 2011 

pasal 2, adalah: (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua 

peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau 

memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan (2) 

mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan 

tidak diskriminatif bagi semua siswa.  

Tujuan tersebut diatas dapat tercapai dengan adanya berbagai instrument 

input yang memadai yang salah satu diantaranya adalah peran profesional dari 

Guru Pembimbing Khusus (GPK). Guru Pembimbing Khusus (GPK) adalah guru 

yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan 

memiliki kompetensi dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. Penelitian 

Mustapha (2006:42) tentang persepsi guru terhadap pendidikan inklusif di 

Malaysia menyatakan bahwa “the inclusive education programme could be 
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successfully implemented if the level of the teachers competency is increased”. 

Hal tersebut selaras dengan penyataan Scott (1995) bahwa the success of the 

inclusive education depends, to a large extent, on the willingness and the ability 

of teachers to make accommodations for individuals with special needs”. Oleh 

karena itu, implementasi tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada pendidikan 

inklusif merupakan isu penting yang menarik untuk ditelaah. 

Hasil penelitian Ghafar dan Jahaya (2010:19) yang mengkaji mengenai 

“Bias Pengajaran Guru dalam Pelajaran Khas dan Pelajaran Normal” 

menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dari segi persepsi yang pada akhirnya 

berdampak pada timbulnya „bias‟ tentang tugas antara guru-guru reguler dan Guru 

Pembimbing Khusus (GPK). Hal tersebut mengakibatkan mis-perception 

mengenai tugas guru yang berujung pada kurangnya kerjasama antar guru reguler 

dengan Guru Pembimbing Khusus (GPK) sehingga penyelenggaraan pendidikan 

inklusif mengalami kendala dalam merealisasikan tujuannya.  

Sementara itu, di Indonesia hanya sedikit penelitian mengenai 

penyelenggaraan pendidikan inklusif, terutama mengenai Guru Pembimbing 

Khusus (GPK). Salah satu peneliti tentang pendidikan inklusif dilakukan oleh 

Suparno (2011) dengan judul “Pengembangan Kompetensi Guru Taman Kanak-

Kanak dalam Perspektif Pendidikan Inklusif”. Objek kajian dalam penelitian ini 

yaitu pengembangan indikator dan desain instruksional kompetensi guru TK 

dalam pendidikan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas guru 

TK belum memahami konsep pendidikan inklusif secara tepat.  

Permendiknas No. 70 tahun 2009 junto Pergub Jatim No. 6 tahun 2011 

pasal 10 ayat 1, menjabarkan tentang tugas dan tanggung jawab Guru 
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Pembimbing Khusus (GPK) dalam pembelajaran pada pendidikan inklusif yang 

meliputi: (1) merancang dan melaksanakan program kekhususan; (2) melakukan 

proses identifikasi, assessment dan menyusun program pembelajaran individual; 

(3) memodifikasi bahan ajar; (4) melakukan evaluasi program pembelajaran 

bersama guru kelas; dan (5) membuat laporan program dan perkembangan anak 

berkebutuhan khusus.  

Dalam kebijakan tersebut tidak ada pembagian secara jelas tentang point 

mana yang menjadi domain tugas dan point mana yang menjadi domain tanggung 

jawab Guru Pembimbing Khusus (GPK). Namun, apabila dianalisis secara cermat 

maka dapat diketahui bahwa point 1 s.d 3 merupakan aspek tugas Guru 

Pembimbing Khusus (GPK) dalam konteks pendidikan inklusif. Sementara point 

4 dan 5 merupakan aspek tanggung jawab Guru Pembimbing Khusus (GPK) 

dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. 

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan peneliti, diketahui bahwa 

sejauh ini belum ada penelitian yang menyajikan informasi berkaitan dengan 

implementasi kebijakan tentang tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) 

pendidikan inklusi sesuai dengan grant policy Permendiknas No. 70 tahun 2009 

junto Pergub Jatim No. 6 tahun 2011 pasal 10 ayat 1. Oleh karena itu, dipandang 

perlu untuk dilakukan penelitian yang dapat mendeskripsikan sejauh mana 

implementasi tugas-tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) tersebut dalam 

pembelajaran pada pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo – 

Batu.  

Penelitian dilaksanakan di daerah tersebut karena diketahui bahwa 

Kecamatan Junrejo sudah memiliki tiga SD Negeri penyelenggara pendidikan 
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inklusif. Dengan demikian secara kuantitatif Guru Pembimbing Khusus (GPK) 

didaerah tersebut jumlahnya relatif banyak sehingga dapat memperkaya informasi 

yang dibutuhkan peneliti. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti 

diketahui bahwa ada sepuluh Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang berperan 

serta dalam pendidikan inklusif di di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo – Batu. 

Kualifikasi akademik Guru Pembimbing Khusus (GPK) tersebut sangat beragam 

namun didominasi oleh lulusan Psikologi. Adapun jumlah Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK) yang dilayani mencapai ± 42 siswa. 

 Permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa 

Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit satu SD, dan  satu sekolah 

menengah pertama pada setiap kecamatan dan satu satuan pendidikan menengah 

untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sementara itu, Pergub Jatim No. 6 

tahun 2011 pasal 4 menyebutkan bahwa setiap Kecamatan sekurang-kurangnya 

memiliki satu PAUD dan satu sekolah/ madrasah untuk masing-masing jenjang 

yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Seperti telah disebutkan 

sebelumnya, Kecamatan Junrejo, pada jenjang SD telah memiliki tiga satuan 

pendidikan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota Batu maupun 

mengajukan diri untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusif. Ketiga 

SD tersebut adalah: SD Negeri Mojorejo 1 Batu, SD Negeri Junrejo 1 Batu, SD 

Negeri Junrejo 2 Batu.  

Uraian latar belakang tersebut mendorong peneliti untuk mengadakan 

penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul “Implementasi 

Kebijakan Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Tugas Guru Pembimbing 

Khusus pada Pendidikan Inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo – Batu”. 
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B. Fokus Penelitian 

Fokus utama penelitian ini adalah implementasi kebijakan Permendiknas 

No. 70 tahun 2009 junto Pergub Jatim No. 6 tahun 2011 pasal 10 ayat 1 tentang 

tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam pembelajaran pada pendidikan 

inklusif di SD Negeri Junrejo – Batu. Fokus penelitian tersebut dijabarkan ke 

dalam tiga sub-fokus penelitian, sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi kebijakan Permendiknas No. 70 tahun 2009 junto 

Pergub Jatim No. 6 tahun 2011 pasal 10 ayat 1 tentang tugas Guru 

Pembimbing Khusus (GPK) dalam proses identifikasi, assessment dan 

menyusun program pembelajaran individual pada pendidikan inklusif  di SD 

Negeri se-Kecamatan Junrejo – Batu? 

2. Bagaimana implementasi kebijakan Permendiknas No. 70 tahun 2009 junto 

Pergub Jatim No. 6 tahun 2011 pasal 10 ayat 1 tentang tugas Guru 

Pembimbing Khusus (GPK) dalam merancang dan melaksanakan program 

kekhususan pada pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo – 

Batu? 

3. Bagaimana implementasi kebijakan Permendiknas No. 70 tahun 2009 junto 

Pergub Jatim No. 6 tahun 2011 pasal 10 ayat 1 tentang tugas Guru 

Pembimbing Khusus (GPK) dalam memodifikasi bahan ajar pada pendidikan 

inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo – Batu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Permendiknas No. 

70 tahun 2009 junto Pergub Jatim No. 6 tahun 2011 pasal 10 ayat 1 tentang 
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tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam proses identifikasi, assessment 

dalam menyusun program pembelajaran individual pada pendidikan inklusif di 

SD Negeri se-Kecamatan Junrejo – Batu.  

2. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Permendiknas No. 

70 tahun 2009 junto Pergub Jatim No. 6 tahun 2011 pasal 10 ayat 1 tentang 

tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam merancang dan melaksanakan 

program kekhususan pada pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan 

Junrejo – Batu. 

3. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Permendiknas No. 

70 tahun 2009 junto Pergub Jatim No. 6 tahun 2011 pasal 10 ayat 1 tentang 

tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam memodifikasi bahan ajar pada 

pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo – Batu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam konteks teoritis maupun 

dalam konteks praktis, sebagai berikut: 

 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi sehingga 

memperkaya khazanah pengetahuan tentang pendidikan inklusif. Secara khusus 

bagi implementasi kebijakan tentang tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada 

pendidikan inklusif. Hal ini diharapkan dapat mereduksi bias konsep tentang 

pendidikan inklusif itu sendiri. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

menyajikan bukti-bukti empiris yang dapat dijadikan bahan referensi bagi 

peneliti-peneliti selanjutnya.  
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:  

a. Guru; Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi 

konstruktif yang berguna bagi guru reguler pada umumnya dan lebih khusus 

bagi perbaikan pelaksanaan tugasnya sebagai Guru Pembimbing Khusus 

(GPK) pada pendidikan inklusif.  

b. Kepala Sekolah; Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 

proses reformulasi program demi peningkatan performa pendidikan iklusif 

sehingga dapat menjadi rujukan bagi kepala sekolah untuk menindak lanjuti 

hal-hal yang dirasa kurang optimal pada sekolahnya.  

c. Dinas Pendidikan; Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

informasi bagi Dinas Pendidikan Kota Batu dalam memperbaiki, 

meningkatkan serta membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan  

pembinaan sekolah inklusif serta kebijakan mengenai peningkatan SDM 

khususnya guru dalam pendidikan inklusif.  

 

E. Penegasan Istilah 

Istilah-istilah yang ditegaskan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Implementasi kebijakan adalah tahapan operasionalisasi sebuah kebijakan 

kedalam program-program tertentu yang memungkinkan tujuan-tujuan 

kebijakan tersebut dapat diwujudkan. Dalam penelitian ini, kebijakan yang 

dimaksud adalah Permendiknas No. 70 tahun 2009 junto Pergub Jatim No. 6 

tahun 2011 pasal 10 ayat 1 tentang tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) 

pada pendidikan inklusif.  
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2. Tugas adalah aktivitas dan kewajiban yang dilakukan oleh Guru Pembimbing 

Khusus (GPK) dalam rangka memenuhi tuntutan profesinya, khususnya dalam 

konteks pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo – Batu.  

3. Guru Pembimbing Khusus (GPK) adalah guru yang bertugas sebagai 

pendamping pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki 

kompetensi dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. 

4. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan 

dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti 

pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-

sama dengan peserta didik pada umumnya.  


