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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Sisdiknas , 2003). Terkait 

dengan pendidikan, setiap masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang sama 

begitu pula penyandang cacat.  

Pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang 

mereprentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam 

menerima siswa berkebutuhan khusus untuk memeperoleh hak dasar mereka 

dalam memperoleh ilmu. Berkaitan dalam pendidikan inklusif mencerminkan 

pendidikan untuk semua siswa tanpa terkecuali. 

Memberikan sebuah layanan pendidikan yang relevan dengan 

kebutuhannya, guru perlu memahami semua siswa yang terdapat di dalam kelas. 

Karakterisktik siswa di dalam kelas sangat beragam sehingga, guru perlu memiliki 

wawasan yang tepat tentang bagaimana cara memberikan ilmu pada siswa di 

dalam kelas. Guru sebaiknya memahami semua karakteristik semua siswa yang 

ada di dalam kelas, hal itu berlaku untuk semua siswa normal maupun siswa 

berkebutuhan khusus.   
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Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan istilah lain untuk 

menggantikan kata “Anak Luar Biasa (ALB)” yang menandai adanya kelainan 

khusus. Anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik berbeda antara satu 

dengan yang lainnya. Jenis dari anak berkebutuhan khusus sangat bermacam-

macam, antara lain yaitu: tunagrahita, tunanetra, hiperaktif, tunadaksa, tunarungu, 

dll.  

Salah satu jenis ketunaan yang dikategorikan dalam ABK adalah 

tunagrahita  atau yang lebih dikenal dengan gangguan mental. Menurut American 

Association on Mental Difiency (AAMD) mendifinisikan tunagrahita sebagai 

kelainan yang meliputi fungsi intelektual umum di bawah rata-rata (sub-avarge), 

yaitu IQ 84 ke bawah berdasarkan tes sebelum usia 16 tahun (Putranto, 2015:209). 

Jadi, siswa tunagrahita dapat dikatakan mempunyai kekurangan dan keterbatasan 

dari segi intelektual sehingga mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas 

akademik, menjalin komunikasi, serta berhubungan sosial. Karena itu siswa 

tunagrahita memerlukan layanan pendidikan khusus. Karena keterbatasan yang 

dimiliki, siswa tunagrahita membutuhkan guru yang memiliki dedikasi tinggi 

dalam memberikan ilmu pada siswa. 

Guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan 

pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan 

siswa tunagrahita untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal dan benar. 

Tugas guru yang paling utama adalah mengajar, dalam pengertian menata 

lingkungan agar terjadi kegiatan belajar pada siswa. Tugas guru dalam 

pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian informasi pada siswa. Sesuai 

kemajuan dan tuntutan zaman, guru harus memiliki kemampuan untuk memahami 
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siswanya dengan berbagai keunikannya agar mampu membantu mereka dalam 

menghadapi kesulitan belajar. Seorang guru juga harus dapat memadukan antara 

tugas mengajar dan membimbing pada siswa. 

Salah satu sekolah di kabupaten Malang yang menerapkan pendidikan 

inklusi adalah SDN Bedali 05 Lawang yang terletak di Jl Dr Cipto Gg. IX/23 

Bedali Lawang. SDN Bedali 05 Lawang masih menggunakan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP) dalam pembelajaran. SDN Bedali 05 Lawang 

merupakan sekolah dengan setting inklusif yang ditunjuk oleh pemerintah sejak 

tahun 2003.  

Menurut hasil observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 11 Februari 

2016 di kelas 2 SDN Bedali 05 Lawang, peneliti melakukan wawancara pada guru 

kelas 2 dan mendapatkan beberapa info yaitu, di dalam kelas 2 terdapat 16 siswa. 

Dan terdapat 1 siswa berkebutuhan khusus jenis tunagrahita. Pada saat proses 

pembelajaran, tidak terdapat guru pendamping khusus untuk mendampingi siswa 

tunagrahita. Peran guru yang terlihat hanya sebagai pengajar saja. Guru 

memberikan materi pembelajaran dengan berdiri di depan kelas. Pada saat guru 

memberikan tugas, siswa tunagrahita hanya diam saja menunggu guru tersebut 

menghampiri ke meja siswa atau siswa tersebut dipanggil ke depan dan duduk di 

samping meja guru untuk menerima arahan dari guru. 

Dilihat dari observasi awal pada tanggal 11 Februari 2016 di SDN 

Bedali 05 Lawang, siswa tunagrahita memang dikategorikan siswa yang memiliki 

tingkat IQ rendah dalam proses pembelajaran di kelas. Siswa membutuhkan 

pelayanan khusus dari guru pada saat pembelajaran berlangsung.  Namun 

disinilah letak peran seorang guru bagaimana cara guru kelas untuk memberikan 
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pendidikan, serta pengajaran yang baik pada siswa tunagrahita agar mereka dapat 

mengikuti pembelajaran dengan baik.  

Peran guru bukan hanya sebagai pengajar namun terdapat beberapa 

peran lain yang harus dilakukan oleh guru di dalam kelas. Kurangnya peran 

seorang guru pada saat di dalam kelas menyebabkan pembelajaran menjadi 

kurang menarik bagi siswa. Mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan salah 

satu mata pelajaran penting yang harus diajarkan pada siswa sekolah dasar. 

Pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi pada siswa.  Menulis merupakan kegiatan sehari-hari yang 

berkaitan erat dengan pembelajaran bahasa Indonesia, namun karena di kelas 2 ini 

terdapat  siswa tunagrahita peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran guru 

dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa berkebutuhan khusus 

yaitu siswa tunagrahita. 

Penelitian yang dilakukan oleh Erny Widiastuti (2014) dengan 

penelitian berjudul “Problematika guru dalam pembelajaran anak berkebutuhan 

khusus di sekolah inklusi SDN Sumbersari 1 Malang ” menunjukkan bahwa 

dalam pembelajaran guru pasti mengalami problematika pada saat pembelajaran 

siswa berkebutuhan khusus. Perbedaan dengan yang peneliti lakukan sekarang 

adalah, pada penelitian lebih terfokus pada bagaimana peran guru dalam 

pembelajaran siswa tunagrahita didalam pembelajaran bahasa Indonesia 

khususnya pada materi menulis. Terdapat penelitian dari Rindi Lelly Anggraini 

(2014) dengan judul penelitian “Proses Pembelajaran Inklusi Untuk Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) Kelas V SD Negeri Giwangan Yogyakarta” 

mendapatkan hasil bahwa pembelajaran di dalam kelas antara siswa berkebutuhan 
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khusus dan siswa normal dilakukan secara bersama-sama dengan dampingan dari 

GPK. Perbedaan dengan yang peneliti lakukan sekarang adalah peneliti lebih 

terfokus pada peran guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa 

tunagrahita. 

Maka dari itu peneliti mengambil sebuah judul untuk meneliti peran 

guru dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa tunagrahita dengan 

judul penelitian tentang “ Peran Guru Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Kelas 2 Siswa Tunagrahita di Kelas Inklusi SDN Bedali 05 Lawang ”  

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana peran guru dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia siswa 

tunagrahita di kelas 2 inklusi SDN Bedali 05 Lawang? 

2. Apa kendala yang dialami oleh guru pada saat proses pembelajaran bahasa 

Indonesia siswa tunagrahita di kelas 2 inklusi SDN Bedali 05 Lawang ? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mendiskripsikan peran guru dalam proses pembelajaran bahasa indonesia 

siswa tunagrahita di kelas 2 inklusi SDN Bedali 05 Lawang.  

2. Mendiskripsikan kendala yang dialami oleh guru pada saat proses 

pembelajaran bahasa indonesia siswa tunagrahita di kelas 2 inklusi SDN 

Bedali 05 Lawang. 

D. Fokus Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SDN Bedali 05 Lawang, Malang karena 

sekolah ini merupakan sekolah Inklusi, dimana dalam sekolah ini terdapat siswa 

normal dan siswa tunagrahita yang belajar bersama-sama. Terkait dengan peran 

guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa tunagrahita  kelas 2 
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Semester 2 saja, maka penelitian ini difokuskan pada satu fokus saja yaitu tentang 

menulis pada siswa tunagrahita. Karena materi ini paling cocok mengingat kelas 2 

masih sebagai kelas rendah dan masih belajar untuk menulis dengan baik yaitu 

menulis dengan menggunakan huruf yang sesuai digunakan dan benar sesuai 

dengan ejaan yang telah disempurnakan.  

E. Manfaat Penelitian    

1. Bagi Guru 

Sebagai sumber informasi dan acuan dalam proses pembelajaran di kelas dan 

dapat memberikan pelayanan yang baik untuk siswa yang berkebutuhan 

khusus.  

2. Bagi Peneliti  

Sebagai rujukan untuk menambah wawasan mengenai peran guru terhadap 

pembelajaran siswa berkebutuhan khusus di kelas.  

F. Definisi Istilah 

Untuk menjelaskan maksud dan tujuan penelitian maka ditegaskan pengertian 

yang terdapat dalam variabel penelitian yaitu: 

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar dan 

menjadi fasilitator pad siswa pada saat proses pembelajaran di dalam kelas. 

Guru mempunyai peran yang sangat dibutuhkan dalam membentuk siswa 

untuk menjadi pribadi yang lebih baik.   

2. Bahasa indonesia Bahasa Indonesia adalah salah satu mata pelajaran yang di 

dalamnya terdapat beberapa aspek yang harus dipelajari oleh siswa antara lain 

membaca, menyimak, berbicara dan menulis.  
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3. Tunagrahita adalah salah satu jenis siswa berkebutuhan khusus dengan ciri 

siswa yang memiliki tingkat intelektual di bawah siswa normal seusianya.  

4. Pendidikan inklusif yaitu sebagai sistem layanan pendidikan yang di dalam 

proses pembelajarannya tidak membeda-bedakan antara siswa berkebutuhan 

khusus dengan siswa normal lainnya.   

G. Batasan Masalah  

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, SDN Bedali 05 

Lawang masih menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) pada 

sistem pembelajaran seluruh kelas, termasuk kelas 2 juga menerapkan KTSP 

sesuai dengan buku mata pelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. 

Maka dari itu, peneliti memberikan beberapa batasan masalah yang akan dibahas. 

Antara lain sebagai berikut : 

1. Subyek penelitian ini terfokus pada peran guru kelas dalam proses 

pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa tunagrahita kelas 2 SDN Bedali 05 

Lawang tahun ajaran 2015/2016. 

2. Proses pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa tunagrahita terfokus pada 

ketrampilan menulis. 


