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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1  yang 

berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang 

layak dan Undang-Undang  No. 20 tahun 2003 pasal 5, tentang Sistim 

Pendidikan Nasional bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu. Sehingga dalam hal ini anak yang 

berkebutuhan khusus (ABK) pun juga berhak mendapatkan layanan 

pendidikan, sama dengan anak lainya (reguler). Saat ini kita sedang 

menyamakan cara dalam pendidikan inklusi. Kita akan bahagia melihat anak-

anak dengan perbedaan kemampuan dan karakter menjadi seluruh bagian 

kehidupan normal.   

Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi Mengenai Pendidikan 

Kebutuhan Khusus dalam Merangkul Perbedaan: Perangkat untuk 

Mengembangkan Lingkungan Inklusif, Ramah Terhadap Pembelajaran yang 

diterbitkan oleh Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 

Departemen Pendidikan Nasional menyatakan bahwa, setiap anak 

mempunyai hak mendasar untuk memperoleh pendidikan, dan harus diberi 

kesempatan untuk mencapai serta mempertahankan tingkat pengetahuan yang 

wajar. Upaya untuk  mensukseskan wajib belajar sembilan tahun, pemerintah 

memandang perlu adanya suatu solusi yang dapat menunjang program 

tersebut sehingga semua warga negara Indonesia termasuk anak yang 
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berkebutuhan khusus yang sudah memasuki sekolah reguler maupun yang 

belum belum masuk di SLB karena letaknya yang jauh. 

Komitmen Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (PUS) juga 

menyatakan bahwa semua anak harus memperoleh  pendidikan dasar yang 

berkualitas pada tahun 2015. Pemerintah Indonesia tidak hanya berencana 

untuk menyelenggarakan pendidikan dasar tapi juga pendidikan menengah 

untuk semua. Prestasi yang telah di capai cukup menjanjikan. Tingkat 

pendaftara di sekolah dasar di tahun 2001 sudah mencapai  94% (Jalal, 2002). 

Jika menggunakan kecenderungan nasional maka angka tersebut dapat 

dicapai dalam tahun-tahun sasaran berikutnya.   

 Sekolah Dasar penyelenggara sekolah inklusi harus betul-betul 

dipersiapkan segala sesuatunya agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. 

Anak-anak berkebutuhan khusus yang sudah tertampung di sekolah inklusi 

pada dewasa ini, masih mencakup anak-anak yang mengalami hambatan 

dalam berpikir/kecerdasan,  anak dengan hambatan emosi dan perilaku. 

Sedangkan untuk anak-anak yang mengalami hambatan dalam bidang fisik 

dan motorik masih belum bisa terakomodasi di sekolah inklusi. 

Pengembangan pendidikan inklusi di Jawa Timur masih memiliki 

keterbatasan dalam menampung anak berkebutuhan khusus. Jumlah anak 

berkebutuhan khussus di Jawa Timur sebanyak 1.174 orang, sedangkan 

keberadaan sekolah inklusi di Jawa Timur sekarang ini berjumlah 59 lembaga 

pendidikan dan baru menampung siswa berkebutuhan khusus sejumlah 330 

orang. Sedangkan di kota Malang jumlah sekolah inklusi sejumlah 23 SD. 

Dari jujmlah tersebut, 14 adalah sekolah negeri.  SDN Sumbersari 1 yang 
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berada di kecamatan Lowokwaru adalah salah satu sekolah inklusi seluruh 

Indonesia yang jumlah siswanya terbanyak. Jumlah siswa di SDN Sumbersari 

1, sebanyak 20 siswa dengan berbagai keragaman hambatan.    

Manajemen SDN Sumbersari 1 adalah MBS dengan memberdayakan 

semua potensi yang ada secara efektif, efisien, berdaya guna, berhasil guna 

untuk menunjang tercapainya pendidikan Nasional. Karena SDN Sumbersari 

1 adalah sekolah inklusi, maka sekolah ini mengimplementasikan kurikulum 

modifikasi dengan pendekatan PAKEM serta memperhatikan lingkungan, 

input/output peserta didiknya. Memberdayakan peran serta masyarakat secara 

optimal dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efesiensi 

pengelolaan pendidikan di sekolah baik   secara kuantitatif maupun  kualitatif. 

Selama ini anak-anak yang bergabung dengan sekolah inklusi rata-rata 

anak yang berkebutuhsn khusus jenis autis. Konfrensi Nasional Autisme-1  

(Utami, 2003) menyatakan dalam makalahnya bahwa, setiap tahun angka 

kejadian autisme meningkat pesat. Data terbaru dari Centre for Disease 

Control and Prevention Amerika Serikat menyebutkan, kini 1 dari 110 anak 

di sana menderita autis. Angka ini naik 57 persen dari data tahun 2002 yang 

memperkirakan angkanya 1 dibanding 150 anak. Di Indonesia, tren 

peningkatan jumlah anak autis juga terlihat, meski tidak diketahui pasti 

berapa jumlahnya karena pemerintah belum pernah melalukan survei. 

Anak autis termasuk anak yang mengalami hambatan dalam 

perkembangan perilaku dan itelegensinya. Perilaku anak-anak ini, yang antara 

lain komunikasi dan okupsi, tidak berkembang seperti pada anak yang 

normal. Padahal komunikasi dan okupsi penting untuk sosialisasi. Sehingga 
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apabila hambatan ini tidak diatasi dengan cepat,  maka proses belajar anak-

anak tersebut juga akan terhambat, intelegensi, emosi dan perilaku sosialnya 

tidak dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu sangat penting untuk 

melakukan deteksi sedini mungkin bagi anak-anak tersebut. 

Deteksi dini yang berhasil mengenali kelainan perilaku ini dapat 

mempercepat langkah-langkah yang harus diambil segera. Anak-anak dengan 

kelainan perilaku atau anak-anak dengan kebutuhan khusus (special needs) 

terdiri dari berbagai tingkatan atau derajat, dimulai dengan autisma yang 

merupakan derajat terberat, kemudian asperger’s desease, attention deficit 

(hiper activ) disorder atau AD(H)D, speech delay, dyslexia, dispraxia, dsb. 

Perlu diketahui bahwa retardasi mental tidak termasuk dalam golongan ini. 

Tetapi banyak anak yang menderita double handicap, yaitu selain kelainan 

perilaku juga dengan retardasi mental sulit dideteksi autismenya, karena 

tertutup oleh retardasi mental. Akibatnya anak double hendicap ini sering 

terlambat ditangani. 

Penyandang Autis memiliki gangguan pada interaksi sosialnya 

(kesulitan dengan hubungan sosial, sebagai contoh terlihat aneh dan berbeda 

dari orang lain ), komunikasi (kesulitan dengan komunikasi verbal maupun 

non verbal, sebagai contoh tidak mengerti arti dari gerak tubuh, ekspresi 

muka atau nada warna suara), imajinasi (kesulitan dalam bermain dan 

berimajinasi, sebagai contoh terbatasnya aktivitas bermain mungkin hanya 

mencontoh dan mengikuti secara kaku dan berulang-ulang), pola perilaku 

repetitif dan resistensi/tidak mudah mengikuti  atau menyesuaikan diri 

terhadap perubahan rutinitas (Sutadi, 2002).  
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SDN Sumbersari 1 sebagai sekolah inklusi mengembangkan kurikulum 

berdasarkan Standar Isi dan Satandar Kompetensi Kelulusan serta Panduan 

Penyusunan Kurikulum modifikasi yang merupakan kurikulum operasional, 

yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 

yaitu:1) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan 

peserta didik dan lingkungannya. 2) Beragam dan terpadu, dengan 

memperhatikan keragaman karakteristik, kondisi daerah dan tingkat usia 

peserta didik. 3)Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni yang terus berkembang secara dinamis. 4) Menjamin 

relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan masyarakat, dunia usaha 

dan dunia kerja. 5) Mencakup keseluruhan dimensi kompetensi dibidang 

kajian keilmuan dan mata pelajaran yang disajikan secara 

berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. 6) Mencerminkan 

keterkaitan antara unsure-unsur pendidikan formal, non formal, informal 

sehingga peserta ddik dapat belajar seumur hidup. 7) Menjaga 

keseimbangan antara kepentingan nasional dan daerah sehingga sejalan 

dengan motto : Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI 

        SDN Sumbersari 1 adalah salah satu sekolah dasar negeri yang 

berada di wilayah kecamatan Lowokwaru kota Malang. SDN Sumbersari 1 

adalah salah satu sekolah dasar di kota malang yang merupakan sekolah 

inklusi yang bertujuan untuk mewujudkan pendidikan terpadu. Manajemen 

SDN Sumbersari 1 adalah MBS dengan memberdayakan semua potensi 

yang ada secara efektif, efisien, berdaya guna, berhasil guna untuk 

menunjang tercapainya pendidikan Nasional. Karena SDN Sumbersari 1 
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adalah sekolah inklusi, maka sekolah ini mengimplementasikan kurikulum 

modifikasi dengan pendekatan PAKEM serta memperhatikan lingkungan, 

input/output peserta didiknya. Memberdayakan peran serta masyarakat 

secara optimal dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efesiensi 

pengelolaan pendidikan di sekolah baik   secara kuantitatif maupun  

kualitatif. 

        SDN Sumbersari 1 Malang mempunyai tujuan sekolah yang sudah 

ditetapkan yaitu:1) Dapat meletakkan dasar-dasar iman dan taqwa, 

berakhlak mulia dan berbudi luhur, cinta tanah air dan bangsa, 

berkepribadian dan bertanggung jawab, menjaga keseimbangan antara hak 

dan kewajiban, kecerdasan dan berilmu pengetahuan, citarasa dan 

keselarasan, sportif, terampil dan mandiri. Dari tahun ke tahun dapat 

meningkatkan nilai rata-rata UPM/UAN dan UAS. Dari tahun ke tahun 

dapat meningkatkan jumlah lulusan yang dapat melanjutkan ke sekolah 

negeri atau swasta yang unggul. Dari tahun ke tahun berusaha memperkecil 

jumlah siswa yang tidak naik kelas. Selalu dapat berperan serta secara aktif 

dalam berbagai kegiatan pendidikan non akademis diberbagai tingkatan. 

Dapat melayani siswa ABK yang memadai, dari maksimal 10 % jumlah 

siswa setiap kelasnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

beberapa rumusan masalah tentang analisis pendidikan inklusi dalam  
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pembelajaran anak autis di SDN Sumbersari 1 kota Malang adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana  bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran  anak autis di SDN 

Sumbersari 1 Malang? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran anak autis di SDN Sumbersari 1 

Malang? 

3. Bagaimana pelaksanaan evaluasi  pembelajaran anak autis di SDN 

Sumbersari 1 Malang? 

C. Tujuan Penelitian  

          Berdasarkan rumusan masalah yang di jelasakan di atas maka 

penelitian yang di lakukan mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan cara menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran anak 

autis di SDN Sumbersari 1 Malang. 

2. Mendeskripsikan bentuk pelaksanaan pembelajaran anak autis di SDN 

Sumbersari 1 Malang. 

3. Menjelaskan  cara evaluasi pembelajaran anak autis di SDN Sumbersari 1 

Kota Malang. 

D. Batasan Masalah  

    Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian di atas maka 

penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan pelaksanaan pembelajaran 

pada anak autis adalah sebagai berikut: 

1. Cara menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran anak autis di SDN 

Sumbesari 1 Malang. 
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2. Bentuk pelaksanaan pembelajaran bagi anak autis Di SDN Sumbersari 1 

Malang.  

3. Cara evaluasi pembelajaran anak autis di SDN Sumbersari 1 Kota 

Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

         Hasil tulisan  ini diharapkan dapat memberikan manfaat, di antaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara teoritik hasil tulisan ini  dapat dijadikan sebagai kajian tentang 

penyelenggaraan pendidikan inklusi dalam upaya meningkatkan  

layanan pembelajaran yang tepat bagi anak yang bersekolah di  

sekolah dasar reguler. 

b. Memberikan wawasan yang luas bagi masyarakat untuk mengetahui 

tentang penyelenggaraan dan pembelajaran  pendidikan inklusi secara 

umum bagi  anak autis di sekolah dasar reguler. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi lembaga dinas Pendidikan, diharapkan tulisan  ini dapat dijadikan 

bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dalam 

penyelenggaraan pendidikan inklusi terutama pelayanan pendidikan 

anak autistik  sekolah dasar. 

b. Bagi Lembaga pendidikan SD Inklusi yang menyelenggarakan 

pendidikan bagi anak autistik, dapat dijadikan sumber kajian informasi 

dalam penyedian layanan pembelajaran yang tepat bagi anak autistik. 
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c. Memberikan rekomendasi pada peneliti selanjutnya untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang penyelenggaraan sekolah inklusi dalam 

pembelajaran  bagi anak autistik di sekolah dasar. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

 Memperhatikan isu kebijakan penyelenggaraan dalam upaya 

mengembangkan interaksi sosial anak ABK, terutama anak autis di 

pendidikan dasar kota Malang, maka penelitian difokuskan pada: Analisis 

Pendidikan Inklusi dalam Pembelajaran Anak Autis di Sekolah Dasar Negeri 

Sumbersari 1 Kota Malang meliputi: Perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran dan evaluasi pembelajaran.  

G. Penegasan Istilah 

Penelitian ini agar lebih jelas tentang pemahaman pada bahasan dalam 

penelitian berikut, perlu adanya batasan dalam pembahasanya. Batasan 

istilahn yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1.  Pendidikan Inklusi  

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi menurut Direktorat Pembinaan 

Sekolah Luar Biasa, Departemen Pendidikan Nasional adalah sebagai 

suatu sistem yang layanan pendidikan mengikut sertakan Anak 

Berkebutuhan Khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di , sekolah 

reguler yang berdekatan dengan tempat tinggalnya. Selanjutnya dalam 

penyelenggarannya sekolah inklusi berarti menciptakan komunitas kelas 

yang hangat,  perubahan kurikulum,  persiapan guru, dan bekerjasama 
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dengan orang tua. Sekolah menuju inklusi kualitas pendidikan seharusnya 

disediakan dalam lingkunganyang ramah terhadap pembelajaran, di mana 

mengalami, merangkul dan mengenal keanekaragaman sebagai cara untuk 

memperkaya semua yang terlibat. Kurikulum, Metode pendekatan 

pengajaran dikarakteristikan pada aspek sosial pembelajaran, dialog, 

kesensitifan terhadap kebutuhan dan ketertarikan anak, cara berbagi 

daripada bersaing, kreatif dan guru yang mudah dan manajemen kelas.  

Miriam Donath Skjorten (dalam  Kopendium.2007) 

2. Pembelajaran  

Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional disebutkan bahwa ”pembelajaran sebagai proses belajar yang 

dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berfikir yang dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir siswa, serta dapat meningkatkan 

kemampuan mengkontruksi pengetahuan baru sebagai upaya 

meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran” ( Kesowo, 

2003). Oleh karena itu, aktivitas pembelajaran akan memungkinkan siswa 

mencapai kemajuan pada bidang yang dipelajari. Pembelajaran yang 

berlangsung akan meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Perencanaan Pembelajaran 

Landasan RPP adalah PP no 19 tahun 2005 pasal 20. Di 

dalam PP no 19 tahun 2005 pasal 20 dikatakan bahwa perencanaan 

proses pembelajaaran, meliputi silabus, dan rencana pembelajaran, 

materi, metode sumber penilaian. Menurut Majid (2005:21) Rencana 
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pelaksanaan pembelajaran adalah rencana untuk menggambarkan 

prosedur dan managemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih 

kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam standar isi dan 

dijabarkan dalam silabus. 

Suatu perencanaan berkaitan dengan apa yang akan 

dilakukan. Ketika merencanakan pembelajaran guru akan menentukan 

skenario atau strategi atau biasa disebut langkah-langkah pembelajaran 

dengan baik. Sehingga tercipta tercipta suasana belajar yang 

menyenangkan bagi peserta didik. 

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam proses 

belajar mengajar di kelas, misalnya dengan menekankan latihan, 

hafalan dsb. Untuk itu seorang guru harus paham psikologi tertentu 

yang berhubungan dengan pembelajaran. Teori psikologi maupun 

pembelajaran sangat berpengaruh pada cara metode yang akan 

disampaikan oleh guru. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran adalah operasionalisasi dari 

perencanaan pembelajaran, sehingga tidak lepas dari perencanaan 

pembelajaran yang sudah dibuat. Oleh karenanya dalam pelaksanaanya 

akan sangat tergantung pada bagian dari suatu operasionalisasi (Zuh. 

2008) sebuah artikel.  Pelaksanaan pembelajaran akan sangat 

dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain: 1) siapa yang belajar, 2) apa 

yang dipelajari, 3) dimana ia belajar, 4) pesan apa yang diamanatkan 

kurikulum, 5) siapa yang mengajarnya. 
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Pelakasanan pembelajaran adalah wujud dari pelaksanaan 

RPP yang sudah dibuat oleh guru. Ketika pelaksanaan pembelajaran 

guru akan menggunakan bebrbagai metode dan strategi pembelajaran 

yang bermaksud agar siswa lebih paham pada materi dan senang dalam 

belajar. 

c. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang 

terencana untuk mengetahui keadaan suatu obyek dengan 

menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak 

ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Fungsi utama evaluasi 

adalah menelaah suatu objeck atau keadaan untuk mendapatkan 

informasi yang tepat pengambilan keputusan. 

Untuk memperoleh informasi yang tepat dalam kegiatan 

evaluasi dilakukan melalui kegiatan pengukuran. Pengukuran 

merupakan suatu proses pemberian skor atau angka-angka terhadap 

suatu keadaan/gejala berdasarkan aturan tertentu.    

3. Anak Autis 

Autistime berarti suatu paham yang tertarik hanya pada dunianya sendiri. 

Autistik adalah suatu gangguan perkembangan yang kompleks 

menyangkut komunikasi, interaksi sosial dan aktivitas imajinasi. Menurut   

Anak Autis anak yang mengalami gangguan perkembangan yang 

kompleks menyangkut komunikasi, interaksi sosial dan aktivitas imajinasi. 

Menurut Sasanti  (2004) anak Autis mengalami sekumpulan gangguan 

gangguan klinis atau sindrom yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor 

yang sangat bervariasi dan berkaitan satu sama lain dan unik karena tidak 
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sama untuk masing-masing kasus dan secara klinis sering ditemukan 

sering ditemukan gejala yang campur baur dari beberapa gangguan 

perkembangan lain maupun gangguan spesifik lainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


