
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah moral dasar dalam pembangunan negara dimana sumbangsih 

pendidikan dalam menciptakan bermacam konstelasi yang bermuara pada prinsip dasar 

dalam berbangsa dan bernegara. Pemikiran dan semangat untuk menjadikan pendidikan 

berguna bagi semua kalangan (education for all) dideklarasikan bersama dalam World 

Education Forum di Dakar, Senegal pada tahun 2000. 

Dalam forum yang diprakasai oleh UNESCO dan dihadiri delegasi Indonesia 

yakni Bambang Soehendro (Duta Besar tetap Indonesia untuk UNESCO), Indra Djati Sidi 

(Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah), dan Endro Sumarjo (Dirjen Pendidikan Luar 

Sekolah) bersama-sama delegasi dari 6 wilayah yakni Sub Sahara Afrika, Amerika, Asia 

Pasifik, Eropa dan Amerika Utara, Negara Arab, dan Negara E-9 mendeklarasikan 10 

pasal yang berkenan tentang pendidikan untuk semua umat manusia. Penelitian ini 

mengelaborasikan pasal 3 ayat 1 pada deklarasi tersebut dimana isi pasal tersebut 

menyatakan (UNESCO, 2000: 75): Basic education should be provided to all children, 

youth and adults. To this end, basic education services of quality should be expanded, and 

consistent measures must be taken to reduce disparities. 

Pendidikan dasar adalah bentuk kewajiban global dengan pelaksanaan kebijakan 

yang mampu untuk mengurangi disparitas dalam pendidikan. Disparitas dalam pendidikan 

dasar yang terjadi adalah perbedaan pada anak normal dan anak berkebutuhan khusus. 

Pada pertemuan dunia di Salamanca, Spanyol di tahun 1994 yang membahas tentang 

pendidikan anak berkebutuhan khusus dinyatakan : 

Sekolah reguler dengan orientasi inklusi tersebut merupakan alat yang paling efektif 

untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, 



membangun masyarakat yang Inklusi dan mencapai Pendidikan bagi semua,; lebih 

jauh, sekolah semacam ini akan memberikan pendidikan yang efektif dan pada 

akhirnya akan menurunkan biaya bagi seluruh sistem pendidikan (Tarsidi, 2000: 19) 

 

Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 

pasal 32 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus ayat 1 mendukung 

untuk pelaksanaan pendidikan inklusi dengan menyatakan bahwa pendidikan khusus 

ditujukan pada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. 

Secara nasional, hingga tahun 2005 terdapat 600 lembaga pendidikan inklusi di 28 

propinsi yang menampung 10.143 anak berkebutuhan khusus yang didominasi oleh anak 

yang memiliki kesulitan dalam belajar sebanyak 3.356 orang (33,09%) dan lambat belajar 

sebanyak 4.161 orang atau 41,03% (Ditplb, 2006). 

Pengembanngan pendidikan inklusi di Jawa Timur masih memiliki keterbatasan 

dalam menampung anak berkebutuhan khusus. Dengan jumlah anak berkebutuhan khusus 

di Jawa Timur sebanyak 1.174 orang maka keberadaan lembaga pendidikan inklusi Jawa 

Timur saat ini hanya berjumlah 59 lembaga pendidikan inklusi dan baru menampung 

murid berkebutuhan khusus sebanyak 330 orang. Perkembangan di Tahun 2008 

pendidikan inklusi telah mencapai 80 lembaga dari SD hingga SMA. Sedangkan untuk 

Kabupaten Madiun, masih dalam perintisan penyelenggaraan pendidikan inklusi. 

Salah satunya adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sumbersari 01 Kec. Saradan Kab. 

Madiun merupakan lembaga pendidikan dasar yang menyatukan anak normal dan anak 

berkebutuhan khusus. Dengan penerapan pendidikan inklusi yang telah dilaksanakan maka 

terjadi pergeseran paradigma dalam pendidikan luar biasa dari sitem pendidikan segregasi 

ke sistem pendidikan inklusi. Pergeseran paradigma ini memberikan implikasi secara luas 

terhadap komponen sistem yang terlibat antara lain dalam manajemen pendidikan yang 

diselenggarakan. 



Peningkatan mutu pendidikan yang baik perlu didukung oleh suatu sistem manajemen 

pendidikan yang efektif dan efisien untuk memenuhi tujuan dari pelaksanaan pendidikan 

inklusi. Untuk itu evaluasi diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Evaluasi 

dalam bidang pendidikan ditinjau dari sasarannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

evaluasi yang bersifat makro dan mikro. Evaluasi yang bersifat makro sasarannya adalah 

program pendidikan pada umumnya, yaitu program yang direncanakan untuk memperbaiki 

bidang pendidikan. Evaluasi mikro sering digunakan di tingkat kelas. Jadi sasaran evaluasi 

mikro adalah program pembelajaran di kelas dan yang menjadi penanggungjawabnya 

adalah guru untuk sekolah atau dosen untuk perguruan tinggi (Mardapi, 2000: 2). 

Mengacu pada pemikiran tersebut maka penelitian ini diarahkan untuk mengkaji 

pelaksanaan kebijakan pendidikan yang diselenggarakan di SDN Sumbersari 01 Saradan 

Kab. Madiun untuk merealisasikan program pendidikan inklusi. 

 

B. Pembatasan Penelitian 

Di Indonesia, program pendidikan inklusi tumbuh setelah deklarasi Bandung tahun 

2004, sebagai program yang baru berkembang, belum banyak referensi atau laporan hasil 

evaluasi yang telah mencoba untuk melihat efektivitasprogram tersebut. Oleh karena itu 

agar penelitian ini tidak mengalami perbedaan dalam pembahasan yang luas, maka perlu 

untuk dibatasi. Batasan-batasan konseptual mencakup pada persoalan esensial yang 

berhubungan langsung dengan penyelenggaraan program pendidikan inklusi meliputi: 

masukan (antecendents), proses (transactions) dan hasil (outcomes/output). 

Sapon-Shevin (O’Neil, 1995: 56) menyatakan bahwa pendidikan Inklusi sebagai 

sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani 

di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Oleh karena 

itu, ditekankan adanya restrukturisasi sekolah, sehingga menjadi komunitas yang 

mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, artinya kaya dalam sumber belajar 



dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu para siswa, guru, orang tua, dan 

masyarakat sekitar. 

Kemudian batasan objek penelitian ini dilaksanakan pada Sekolah Dasar yaitu 

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sumbersari 01 Kec. Saradan Kab. Madiun dengan 

mengevaluasi faktor manajemen penyelenggara pendidikan inklusi pada tahapan masukan 

(antecedents) antara lain prosedur rekruitmen peserta didik, persyaratan administrasi guru 

produktif, pengembangan kurikulum dengan keterlibatan praktisi Pendidikan Luar Biasa 

(PLB), kalender pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah; kemudian pada 

tahapan proses (transactions) meliputi penguasaan guru dalam penyiapan 

administrasi/bahan pembelajaran, penguasaann guru dalam kegiatan pembelajaran, 

interaksi guru dan siswa dan pelaksanaan program pendidikan sistem inklusi; serta 

tahapan hasil (outcomes) yakni ujian ulangan dan kondisi siswa sebagai salah satu sekolah 

yang melaksanakan program pendidikan inklusi. 

 

C. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 

Berangkat dari latar belakang dan pembatasan masalah, maka penelitian ini menitik 

beratkan pada evaluasi pelaksanaan program yaitu bagaimanakah efektivitas pelaksanaan 

pendidikan inklusi berdasarkan standar objektif atau kriteria yang telah ditentukan ditinjau 

dari tahapan-tahapan masukan (antecedents), proses (transactions), dan hasil (outcomes). 

Adapun beberapa pertanyaan terkait dengan evaluasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaaan sistem pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri  

Sumbersari 01 Kec. Saradan Kab. Madiun? 

2. Bagaimanakah kegiatan pembelajaran dengan sistem pendidikan inklusi di Sekolah 

Dasar Negeri  Sumbersari 01 Kec. Saradan Kab. Madiun? 

3. Bagaimanakah dampak sistem pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Sumbersari 

01 Kec. Saradan Kab. Madiun? 



D. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini ingin mengevaluasi bagaimana pelaksanaan program 

kebijakan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sumbersari 01 Kec. 

Saradan Kab. Madiun? 

2. Tujuan Khusus menemukan dan mendiskripsikan tentang : 

a. Pelaksanaan sistem pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sumbersari 

01 Kec. Saradan Kab. Madiun. 

b. Kegiatan pembelajaran dengan sistem pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri 

(SDN) Sumbersari 01 Kec. Saradan Kab. Madiun. 

c. Dampak sistem pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sumbersari 01 

Kec. Saradan Kab. Madiun. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1.  Secara Teoritis 

a.  Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu naskah akademis yang 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan IPTEK, khususnya dalam 

program studi kebijakan Pendidikan. Secara spesifik memberikan sumbangan 

teoritis khususnya pengembangan konsep, paradigma, teori pendidikan Inklusif 

yang dapat dijadikan pijakan analisis kritis dalam studi kebijakan pendidikan. 

b.  Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan buku ajar khususnya tentang 

Kebijakan Pengajaran ABK disekolah Inklusif (teaching special need in inclusiv 

e education). 

c.  Hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan bagi penelitian lanjutan dalam 

penciptaan model pengembangan pendidikan inklusif. 

2.  Secera Praktis 



a.  Bagi sekolah 

1).  Bagi guru 

 Hasil penelitian ini akan dapat dijadikan bahan dalam refleksi di tentang 

kondisi kesiapan para guru dalmi menjalankan pengqjaran dengan sistem 

Inklusif. Hal ini sangat penting karena guru sebagai subyek dalam 

penelitian ini dan meruapakan figur yang sangat mempengaruhi 

keberhasilan proses pembelajaran Inklusif. 

2).  Bagi Kepala sekolah 

 Penelitian ini akan memberikan gambaran yang sesungguhnya tentang 

pelaksanaan program Inklusif terutama yang berkenaan dengan SDM, yakni 

guru sehingga dapat dijadikan dasar untuk menindaklanjuti hal-hal yang 

dirasa kurang optimal. 

3)  Bagi Dinas Pendidikan: 

 Penelitian ini dapat dijadikan masukan sebagai bahan evaluasi dalam 

pelaksanaan Inklusif di Madiun sehingga dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan yang berkenaan dengan 

persiapan sekolah inklusif yang baru. 

b.  Bagi Pemerhati Pendidikan 

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang sejarah dan perkembangan 

inklusif serta hasil penelitiannya merupakan gambaran awal dari 

pelaksanaan pendidikan Inklusif sehingga dapat dijadikan sebagai acuan 

untuk dapat menuju pendidikan Inklusif yang lebih ideal. 

2. Memberikan kontribusi bagi kebijakan dan pengembangan pendidikan pada 

Program Studi Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan di Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM). 

 



F.  Penjelasan Istilah 

Dalam penelitian kualitatif tentang evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusi dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Evaluasi 

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya 

sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif 

yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah 

menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk 

menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. 

2. Pendidikan Inklusi 

Pendidikan Inklusi adalah model pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak 

yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak normal 

sebayanya di sekolah umum, dan pada akhirnya mereka menjadi bagian dari 

masyarakat sekolah tersebut sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif. 

 

3. Evaluasi Kebijakan  Pendidikan Inklusi 

Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusi adalah kegiatan evaluasi untuk 

mengumpulkan informasi tentang implementasi pendidikan inklusi,  yang selanjutnya 

informasi tersebut digunakan  menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil 

keputusan untuk kebijakan pendidikan inklusi pada kegiatan pendidikan di Sekolah 

Dasar Negeri (SDN) Sumbersari 01 Kec.  Saradan Kab. Madiun yang menerapkan 

pendidikan inklusi dengan pendekatan  Stake Countenance Model. Evaluasi dilakukan 

pada tiga hal yakni input program, proses pelaksanaan program dan hasil dari program 

pendidikan inklusi. 

 


