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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan dijadikan sorotan oleh berbagai negara-negara di dunia saat 

ini, termasuk dinegara kita Indonesia. Pendidikan di Indonesia disebutkan dalam 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, Pasal 

1 angka 1 menyatakan bahwa: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak muli, serta 
keterampilan yang diperlukan drinya, masyarakat, bangsa dan negara”.  
 

Pada hakikatnya belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari 

adanya interaksi antara stimulus dan respon. Menurut Watson (2005:22) 

pengertian belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, namun 

stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat 

diamati (0bservabel) dan dapat diukur. 

Pembelajaran adalah suatu usaha  sadar yang dilakukan guru untuk 

memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Hal ini ditunjang  oleh 

Benny (2009:10) dalam bukunya menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses 

yang sengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas belajar dalam diri 

individu. 
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Proses belajar mengajar dapat dilakukan oleh semua orang terutama oleh 

siswa di sekolah, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA maupun SLB.  Setiap siswa 

disekolah memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat  

dari fisik, sifat, kebiasaandan sebagainya. Salah satuyang mendasari perbedaan 

tersebut adalah perbedaan antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus 

(ABK). Anak normal merupakan anak yang memiliki kondisi tubuh dan IQ yang 

normal. Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan anak yang memiliki 

kekurangan atau kecacatan pada fisik, psikologis,kognitif dan sosialberbeda 

dengan anak normal lainnya. 

Menurut Delphie (2006: 1) di Negara Indonesia anak berkebutuhan 

Khusus yang mempunyai gangguan perkembangan dan telah diberikan layanan 

antara lain yaitu siswa yang mengalami gangguan penglihatan (tunanetra), 

gangguan pendengaran (tunarungu), gangguan perkembangan kemampuan 

(tunagrahita), gangguan fisik dan motorik (tunadaksa), gangguan perilaku 

(tunalaras), autis, hiperaktif, gangguan belajar. Tunadaksa pada umumnya 

merupakan mereka yang mempunyai hambatan atau kekurangan fisik dan tubuh. 

Kelainan bentuk tubuh yang mengakibatkan kelainan fungsi dari tubuh untuk 

melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan. 

Menurut Pasal 133 ayat 4 dalam PP No. 17 Tahun 2010 menetapkan 

bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara 

terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan. Lembaga 

pendidikan Indonesia yang menyelenggarakan pelayanan atau penanganan bagi 

anak berkebutuhan khusus yaitu Sekolah Inklusi, Sekolah Luar Biasa (SLB) dan 

Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). Namun di Indonesia sekolah yang secara 
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khusus dan sekolah tertua menyelenggarakan penanganan kepada anak 

berkebutuhan khusus adalah Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar Luar 

Biasa (SDLB).  

Integrasi antar jenjang dalam bentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) satu atap, 

yakni satu lembaga penyelenggara mengelola jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan 

SMALB dengan seorang Kepala Sekolah. Integrasi antar jenis kelainan dalam 

satu jenjang pendidikan khusus diselenggarakan layanan pendidikan bagi 

beberapa jenis ketunaan. Bentuknya terdiri dari TKLB; SDLB, SMPLB, dan 

SMALB masing-masing sebagai satuan pendidikan yang berdiri sendiri masing-

masing dengan seorang kepala sekolah. 

Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)  merupakan unit sekolah yang terdiri 

dari berbagai kelainan yang dididik dalam satu atap. Dalam SDLB terdapat anak 

tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. 

Selain tenaga kependidikan, di SDLB dilengkapi tenaga ahli yang 

berkaitan dengan kelainan mereka antara lain dokter umum, dokter spesialis, 

fisiotherapi, psikolog, speech therapis, audiolog. Selain itu ada tenaga 

administrasi dan penjaga sekolah. 

Kegiatan belajar dilakukan secara individual, kelompok, dan klasikal 

sesuai dengan ketunaan masing-masing. Pendekatan yang dipakai juga lebih ke 

pendidikan individualisasi. Selain kegiatan pembejaran, dalam rangka rehabilitasi 

di SDLB juga diselenggarakan pelayanan khusus sesuai dengan ketunaan anak. 

Anak tunanetra memperoleh latihan menulis dam membaca braille dan orientasi 

mobilitas, anak tunarungu memperoleh latihan membaca ujaran, komunikasi total, 

bina persepsi bunyi dan irama, anak tunagrahita memperoleh layanan mengurus 
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diri sendiri dan anak tunadaksa memperoleh layanan fisiotherapi dan latihan 

koordinasi motorik. 

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh peneliti di SDLB yang 

terdapat di Kedungkandang, Malang didapatkan data bahwa jumlah anak kelas 1-

6 sebanyak 97 orang. Pembelajaran di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) 

Kedungkandang dilakukan secara berkelompok dengan mengelompokkan setiap 

kelainan yang dialami siswa pada tiap kelas. Salah satu kelas yang berbeda yaitu 

kelas bagi anak tuna daksa. Tuna daksa merupakan seseorang atau anak yang 

memiliki cacat fisik, tubuh, dan cacat orthopedi(Miabach, 2012). Tatanan kelas 

yang ada bagi siswa tuna daksa berbeda dengan kelas lainnya dikarenakan kelas 

bagi siswa tuna daksa menyesuaikan dengan kelainan yang dialami siswa seperti 

penggunaan kursi roda. 

Model pembelajaran dan media pembelajaran bagi anak tuna daksa dalam 

pembelajaran berbeda dengan kelas lainan yang ada hal ini dikarenakan siswa 

tuna daksa dalam memahami pembelajaran lebih sulit dibandingkan dengan anak 

yang mengalami ketunaaan yang lain. Kesulitan dalam memahami pelajaran ini 

diakibatkan siswa yang mengalami tuna daksa erat kaitannya mengalami cerebal 

palsy (CP). Cerebal palsy merupakan ganguan pada sistem otak yang dapat 

mengakibatkan kesulitan pada sistem sensorik dan motorik.  

Perbedaan model pembelajaran, tatanan ruang kelas, serta media yang 

digunakan anak tuna daksa dengan anak yang mengelami ketunaan lain di SDLB 

Kedungkandang yang mendasari peneliti tertarik meneliti tentang pembelajaran 

bagi anak tuna daksa di SDLB Kedungkandang.Berdasarkan uraian di atas 
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peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Analisis Pembelajaran Bagi Anak Tuna 

Daksa di SDLB Kedungkandang”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, Peneliti 

menetapkan beberapa rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran bagi anak tuna daksa di SDLB 

Kedungkandang? 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran bagi 

anak tuna daksa di SDLB Kedungkandang? 

3. Bagaimana solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran bagi anak tuna 

daksa di SDLB Kedungkandang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian “Analisis Pembelajaran bagi Anak Tuna Daksa 

di SDLB Kedungkangdang”yaitu sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran bagi anak tuna daksa di SDLB 

Kedungkandang 

2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran 

bagi anak tuna daksa di SDLB Kedungkandang. 

3. Mendeskripsikan solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran bagi 

anak tuna daksa di SDLB Kedungkandang. 
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D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian tentang “Analisis 

Pembelajaran Bagi Anak Tuna Daksa di SDLB Kedungkandang” tersebut antara 

lain yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi pembaca  

Penelitan ini memiliki manfaat bagi pembaca yaitu untuk memberikan atau 

mendapatkan pengetahuan tentang pembelajaran bagi anak tuna daksa serta 

kendala dan solusi selama proses pembelajaran yang dilakukan anak tuna 

daksa. 

2. Bagi ilmu ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) 

Memberikan pengetahuan tentangpentingnya pembelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa-siswi dengan berkebutuhan yang dimilikinya 

khususnya siswa yang mengalami tuna daksa. 

 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah atau definisi operasional mendeskripsikan makna variabel-

variabel utama yang dicakup dalam penelitian (PGSD, 2014). Adapun definisi 

istilah dalam peneltiantentang “Analisis Pembelajaran Bagi Anak Tuna Daksa di 

SDLB Kedungkandang” tersebut antara lain yaitu sebagai berikut: 

1. Pembelajaran merupakan cara seseorang memepengaruhi orang lain agar 

terjadi proses belajar (Asri,2005; 11) 

2. Tuna daksa merupakan seseorang atau anak yang memiliki cacat fisik, tubuh, 

dan cacat orthopedi (Miabach,2012). 

 




