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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap 

manusia di dunia. Pendidikan tidak hanya didapat di sekolah tetapi pendidikan 

juga dapat berasal dari rumah atau lingkungan. Manusia dapat belajar untuk 

kelangsungan hidup di dalam masyarakat. Pendidikan tidak membedakan 

agama, suku, kondisi sosial, keluarga, bahasa, tempat tinggal, jenis kelamin, 

begitu pula dengan anak normal dan anak yang memiliki keterbatasan.  

Setiap orang berhak mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan 

yang layak seperti yang tercantum pada UU No.20 Tahun 2003 Pasal 5 

tentang hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan 

pemerintah, yang berbunyi (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang 

sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (2) Warga nagara yang 

memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak 

memperoleh pendidikan khusus. (3) Warga negara di daerah terpencil atau 

terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh 

pendidikan layanan khusus. (4) Warga negara yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. (5) 

Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan 

sepanjang hayat. 

Pendidikan inklusi merupakan layanan pendidikan yang 

mengikutsertakan  anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama  dengan 

anak-anak sebayanya di sekolah reguler. Sedangkan menurut (Sapon-shevin 



2 

 

dalam Geniofam,2010:62) pendidikan inklusif adalah sistem layanan 

pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-

sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Sekolah 

inklusi menampung semua murid dikelas yang sama, menyediakan program 

pendidikan yang layak dan menantang tetapi disesuaikan dengan kemampuan 

dan kebutuhan setiap anak. Dengan demikian, sekolah tersebut di tuntut untuk 

menyesuaikan kurikulum, sarana dan prasarana sistem pembelajaran yang 

diterapkan dengan kondisi anak. (Geniofam,2010:61-62). 

Sekolah inklusi merupakan salah satu model penyelenggaraan 

pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, model yang lainnya adalah 

sekolah segregasi dan sekolah terpadu. Sekolah segregasi adalah sekolah 

yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari persekolahan reguler. 

Sekolah segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus atau sekolah luar 

biasa sesuai dengan jenis kelainan anak. Sedangkan pendidikan terpadu 

adalah model pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang di 

selenggarakan bersama-sama dengan anak normal dalam satuan pendidikan 

yang bersangkutan di sekolah reguler (Geonifom, 2010:60). Sekolah inklusi 

merupakan perkembangan terbaru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah 

inklusi setiap anak dapat dilayani secara optimal sesuai dengan 

kebutuhannya. Dengan melakukan berbagai modifikasi atau penyesuaian 

mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidikan, sistem 

pembelajaran hingga sistem penilaian (Geniofam,2010:63).  

Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan 

khusus sementara atau permanen sehingga membutuhkan pelayanan 
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pendidikan yang lebih intens. Kebutuhan mungkin disebabkan oleh kelainan 

atau memang bawaan dari lahir atau karena masalah tekanan ekonomi, 

politik, sosial, emosi, dan perilaku yang menyimpang. Disebut kebutuhan 

khusus karena anak tersebut memiliki kelainan dan perbedaan dengan anak 

normal pada umumnya (Ilahi,2013:138). Anak berkebutuhan khusus (ABK) 

memerlukan penanganan khusus yang berkaitan dengan ke khususannya. Di 

Indonesia, istilah yang terlebih dahulu populer untuk mengacu pada anak 

berkebutuhan khusus berkaitan dengan istilah anak luar biasa 

(Geniofam,2010:11). Anak berkebutuhan khusus mempunyai jenis ketunaan 

yang berbeda beda di antaranya adalah tunanetra, tunarungu, tunagrahita, 

tunadaksa, tunalaras, autis, ADHD, sindrom down (down syndrom). Anak 

berkebutuhan khusus memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, dan 

pengajaran. Seperti halnya anak yang normal anak berkebutuhan khusus juga 

berhak mendapatkan sekolah yang layak untuk membantu pendidikannya, 

agar anak berkebutuhan khusus dapat membentuk kepribadian yang baik, 

mandiri dan terampil. 

Salah satu sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi  adalah SDN 

Bedali 05 Lawang malang, yang terletak di Jl. Dr. Cipto, Gang IX Bedali 

Lawang Malang. SDN Bedali 05 Lawang Malang masih menggunakan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Sekolah ini merupakan sekolah 

pertama di Lawang yang mengembangkan sekolah inklusi. Sekolah yang 

menerima anak berkebutuhan khusus yang belajar dengan anak normal untuk 

mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga anak berkebutuhan khusus 

tidak hanya dapat bersekolah di SLB tetapi dapat bersekolah menjadi satu 
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dengan anak normal, agar tidak tercipta deskriminasi untuk anak 

berkebutuhan khusus. Pada siswa kelas satu di SDN Bedali 05 Lawang 

Malang terdapat tiga anak berkebutuhan khusus yaitu autis, tunarungu, dan 

anak hiperaktif yang di mana setiap anak berkebutuhan khusus membutuhkan 

cara pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

anak.  

Pembelajaran Matematika adalah kegiatan pendidikan yang 

menggunakan matematika sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan yang 

ditatapkan (Soedjadi dalam poerwanti, 2004: 4). Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh (Wahyudin 2008 : 338) bahwa matematika merupakan 

mata pelajaran yang sulit untuk diajarkan maupun dipelajari. Salah satu 

alasan mengapa demikian adalah karena dalam mempelajari materi baru 

dalam matematika seringkali memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang 

memadai tentang satu atau lebih materi yang telah dipelajari sebelumnya. 

Matematika sangatlah penting untuk dipelajari. Selain menjadi mata pelajaran 

di dalam kelas tetapi matematika juga dapat digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari anak berkebutuhan khusus. 

Dalam kelas terdapat bervariasi siswa ada yang berkebutuhan khusus 

dan non berkebutuhan khusus, dimana dalam mempelajari matematika anak 

non berkebutuhan khusus masih memiliki hambatan dalam mempelajarinya 

begitu pula anak yang berkebutuhan khusus. Sedangkan pembelajaran 

matematika yang di dapat harus seimbang baik untuk anak berkebutuhan 

khusus dan anak non berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, guru berperan 
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penting dalam mengemas pembelajaran matematika untuk anak berkebutuhan 

khusus untuk mendapatkan hasil yang obtimal. 

Keberhasilan pendidikan inklusi ini tidak terlepas dari peran guru yang 

mempunyai peranan penting dalam pemahaman mengajar pada proses 

pembelajaran di sekolah. Guru merupakan profesi/ jabatan atau pekerjaan 

yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru (Usman, 2006: 6). Peranan 

guru adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang 

dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan 

perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi tujuannya 

(Wrightman, 1977 dalam Usman, 2006:4). Menangani anak berkebutuhan 

khusus yang berada di sekolah inklusi tidak hanya dari guru kelas saja, akan 

tetapi dengan adanya guru pendamping khusus untuk anak berkebutuhan 

khusus akan sangat membantu dalam proses pembelajaran di kelas. 

SDN Bedali 05 Lawang Malang yang merupakan sekolah inklusi, 

khususnya di kelas 1  terdapat  tiga anak berkebutuhan khusus yang memiliki 

jenis ketunaan yang berbeda. Diantaranya adalah autis, tunarungu, dan 

hiperaktif. Dengan adanya anak berkebutuhan khusus dan non berkebutuhan 

khusus dikelas satu terdapat guru yang berkompeten dalam mengelola 

pembelajaran dikelas. Selain itu, SDN Bedali 05 Lawang Malang pada 

awalnya memiliki guru pendamping khusus yang mendampingi anak 

berkebutuhan khusus di dalam kelas, akan tetapi guru pendamping khusus 

yang ada ditarik kembali oleh pihak penyelenggara. Sehingga hanya guru 

kelas saja yang menangani anak berkebutuhan khusus. Tentunya sebagai guru 

memiliki tugas yang sangat berat, dimana guru harus memberikan 
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pembelajaran kepada anak berkebutuhan khusus dan non berkebutuhan 

khusus untuk mendapatkan hasil yang sama dengan keadaan peserta didik 

yang berbeda. Oleh karena itu guru dituntut untuk bisa menyeimbangkan 

pembelajaran antara anak berkebutuhan khusus dan non berkebutuhan 

khusus. 

Penelitian tentang pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus ini  

pernah dilakukan oleh Rindi Lelly Anggraini, Skripsi (2014) dengan judul 

“Proses Pembelajaran Inklusi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

Kelas V SD Negri Giwangan Yogyakarta “ hasil dari penelitian ini adalah 

proses pembeljaran inklusi yang dilakukan di kelas 5A dengan menyatukan 

anak normal dengan anak berkebutuhan khusus dibawah pengawasan guru 

kelas, guru mata pelajaran dan guru pendamping khusus. Dengan 

menggunakan RPP pada umumnya dan RPP indvidual untuk anak 

berkebutuhan khusus. Faktor pendukung dalam proses pembelajaran adalah 

sarana prasarana yang cukup memadai dan adanya dukungan dari Direktorat 

PLB. Guru membuat program khusus, sedangkan orangtua/wali anak 

membawa guru pendamping khusus sendiri. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti yaitu sama-sama membahas tentang anak berkebutuhan khusus 

dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian sekarang 

dengan penelitian yang terdahulu yaitu fokus pada peran guru, tiga anak 

berkebutuhan khusus, dan pembelajaran matematika. Kelebihan penelitian 

yang dilakukan oleh Rindi (2014) adalah untuk mengetahui faktor pendukung 

dan faktor penghambat dalam proses pembelajaran anak berkebutuhan 
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khusus. Maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah difokuskan pada 

peran guru dan tiga anak berkebutuhan khusus yaitu, autis, tunarungu dan 

hiperaktif dalam mata pelajaran matematika. 

Pada pengamatan langsung yang dilakukan di SDN Bedali 05 Lawang 

Malang, khususnya pada pembelajaran di kelas satu anak yang memiliki 

kebutuhan khusus disini memiliki kesulitan belajar dalam pelajaran 

matematika. Untuk anak autis ini mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, 

dan kurang fokus dalam pembelajaran, berhitung dan memahami konsep 

pembelajaran matematika. Sedangkan untuk anak tunarungu memang 

memiliki keterbatasan dalam mendengar sehingga dalam berkomunikasinya 

pun tidak lancar, begitu pula dengan pembelajaran matematikanya. Untuk 

anak hiperaktif selain tingkahya sulit untuk di kondisikan, fokus dalam 

pembelajaranya masih kurang. Untuk itu guru berperan penting dalam proses 

pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Sehingga, nantinya anak 

berkebutuhan khusus tidak merasa kesulitan dalam mempelajari matematika 

dan tidak tertinggal dengan anak non berkebutuhan khusus. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengambil 

judul “Analisis Peran Guru dalam Pembelajaran Matematika Kelas satu  pada 

Siswa inklusi di SDN  Bedali 05 Lawang Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran guru dalam pembelajaran matematika pada siswa inklusi  

kelas satu di SDN Bedali 05 Lawang Malang? 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pembelajaran matematika pada 

siswa inklusi kelas satu di SDN Bedali 05 Lawang Malang?  



8 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan peran guru dalam proses pembelajaran matematika pada 

siswa inklusi kelas satu di SDN Bedali 05 Lawang Malang. 

2. Mendeskripsikan Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran matematika 

pada siswa inklusi kelas satu di SDN Bedali 05 Lawang Malang. 

D. Manfaat penelitian  

1. Sekolah  

Sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk meningkatkan pembelajaran 

pada siswa inklusi. 

2. Peneliti  

Untuk menambah wawasan dan informasi tentang peran guru pada siswa 

inklusi dalam pembelajaran matematika di SD. 

3. Guru 

Sebagai sumber informasi dan membantu guru dalam pembelajaran untuk 

siswa inklusi pada mata pelajaran matematika. 

E. Definisi Operasional 

1. Peran guru adalah terciptanya serangkaian tingkah laku dalam suatu situasi 

tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan 

perkembangan siswa yang menjadi tujuan (Wrightman dalam Usman, 

2006: 4) 

2. Pembelajaran matematika merupakan ide-ide abstrak yang berisi simbol-

simbol, maka konsep konsep matematika harus dipahami terlebih dahulu 

sebelum memanipulasi simbol-simbol itu. (Susanto,2013:183) 
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3. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan

anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat dikelas

biasa bersama teman-teman seusianya (Geniofam,2010:62).

4. Penelitian ini dibatasi pada pembelajaran metematika khususnya untuk

anak berkebutuhan khusus yang dilakukan oleh guru kelas satu.


