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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan Dasar merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencetak generasi muda yang berkualitas. 

Hal tersebut sesuai dengan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pasal 1 yang 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 keagaman, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pernyataan tersebut mempunyai makna bahwa Pendidikan di Sekolah Dasar 

mempunyai peran sangat penting dalam mengembangkan potensi dan 

pembentukan karakter pada siswa Sekolah Dasar. Di Indonesia, pendidikan 

khusus dilaksanakan melalui jalur sekolah regular yang disebut dengan (program 

pendidikan inklusif). 

Dalam hal pelayanan, sekolah  inklusi memberikan pelayanan yang berbeda 

dengan sekolah- sekolah lainnya. Pendidikan inklusi merupakan pendidikan di 

sekolah umum yang memberikan fasilitas kepada siswa yang membutuhkan 

pendidikan khusus dalam satu kesatuan yang sistemik. Pendidikan inklusi 

merupakan pendidikan yang didalamnya memberikan pelayanan kepada siswa 

berkebutuhan khusus. Layanan pendidikan ini diselenggarakan di sekolah-sekolah 

reguler. 
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Siswa berkebutuhan khusus belajar bersama siswa regular yang lain di kelas 

yang sama dan juga guru yang sama, hanya saja yang membedakan disini di kelas 

terdapat Shadow Teacher yang berfungsi sebagai pendamping pada siswa 

berkebutuhan khusus apabila siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi 

pembelajaran. Di sekolah inklusi semua siswa mendapat perlakuan dan pelayanan 

yang sama, baik siswa yang regular maupun siswa yang berkebutuhan khusus.  

Pendidikan siswa berkebutuhan khusus merupakan pendidikan yang 

memang dikhususkan untuk siswa yang mempunyai keterbatasan atau memiliki 

kemampuan diatas rata- rata yang memerlukan perlakuan khusus. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat menurut Frieda Mangunsong (2009:4) yang menyatakan 

bahwa siswa berkebutuhan khusus adalah siswa yang menyimpang dari rata- rata 

siswa normal  dalam  hal mental, kemampuan sensorik, fisik, perilaku sosial dan 

emosional. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 

70 tahun 2009 mencanangkan pendidikan inklusi sebagai sistem pendidikan 

dengan memberi kesempatan siswa berkebutuhan khusus untuk dapat mengikuti 

pendidikan bersama- sama dengan peserta didik lainnya dalam sekolah umum. 

Pernyataan tersebut mempunyai makna bahwa pendidikan pada siswa 

berkebutuhan khusus adalah pendidikan yang ditujukan bagi siswa yang 

mempunyai keterbatasan dan kemampuan diatas rata- rata yang memerlukan 

perlakuan khusus dengan dihadirkannya guru pendamping atau Shadow Teacher 

selama masa prasekolah maupun sekolah dasar. 

Shadow Teacher ialah guru pendamping yang dapat secara langsung melatih 

siswa berkebutuhan khusus selama masa pra sekolah maupun sekolah dasar. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat menurut (Yuwono, 2007) menjelaskan bahwa 
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guru pendamping merupakan guru yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di 

dalam bidang anak- anak berkebutuhan khusus yang membantu maupun 

bekerjasama dengan guru sekolah regular didalam  menciptakan pembelajaran 

inklusi. Pernyataan tersebut mempunyai makna  bahwa Shadow Teacher adalah 

guru pendamping yang telah memiliki keahlian didalam menangani anak 

berkebutuhan khusus yang memiliki peran dalam membantu guru regular dalam 

proses pembelajaran. 

Peran Shadow Teacher adalah memahami kesulitan belajar yang dimiliki 

oleh siswa berkebutuhan khusus serta bagaimana cara menangani siswa 

berkebutuhan khusus dengan baik yang memungkinkan bahwa siswa tersebut 

memang telah menerima perhatian khusus dengan apa yang dibutuhkan. Shadow 

Teacher juga berperan dalam meningkatkan kualitas dalam proses belajar di kelas 

baik dalam berkomunikasi, berpartisipasi didalam kelas, bersosialisasi, 

menunjukkan sopan santun kepada orang lain dan mampu mengontrol emosi 

maupun perilakunya. Shadow Teacher dapat membantu siswa berkebutuhan 

khusus agar hidup lebih mandiri supaya tidak selalu bergantung kepada orang 

lain. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 20 Desember 

2017 di SD Muhammadiyah 04 Batu, bersama Shadow Teacher menyatakan 

bahwa pelaksanaan tugas belum teridentifikasi secara menyeluruh sebagaimana 

mestinya karena Shadow Teacher juga masih satu bulan ditugaskan sebagai 

Shadow Teacher di SD Muhammadiyah 04 Batu. Jadi, masih butuh penyesuaian 

untuk memberikan pelayanan khusus bagi siswa berkebutuhan khusus. 

Berdasarkan perolehan data awal yang dilakukan melalui wawancara dengan 
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Shadow Teacher, tugas dari Shadow Teacher yaitu memberikan pelayanan khusus 

untuk seluruh ABK di SD Muhammadiyah 04 Batu. Siswa masih belum mampu 

untuk melakukan pembelajaran secara mandiri, baik pembelajaran di dalam kelas 

maupun diluar kelas, terlebih lagi pada muatan pelajaran matematika. Keadaan 

tersebut dapat mengganggu perkembangan siswa yang bersangkutan. Apabila 

dikaji dari teori siswa dengan kebutuhan khusus tunanetra di usia 9 tahun sudah 

mampu membaca dan menulis huruf Braille. Namun, hal ini belum terjadi pada 

siswa yang bersangkutan. 

Berdasarkan wawancara awal, didapat beberapa hal yang terlihat menonjol. 

Mulai dari Shadow Teacher yang belum melaksanakan tugas secara menyeluruh 

sehingga berakibat ke perkembangan anak yang kurang. Maka penelitian ini dapat 

dilakukan untuk mengidentifikasi apa saja yang sebenarnya menjadi tugas Shadow 

Teacher, masalah atau kendala yang sering dihadapi beserta solusinya. Sehingga 

penelitian ini dapat bermanfaat sebagai gambaran dan motivasi bagi para Shadow 

Teacher. 

Untuk dapat mengatasi kendala yang dihadapi dalam menangani siswa 

tunanetra tersebut, Shadow Teacher menggunakan metode pembelajaran latihan 

(Drill) dan orientasi mobilitas. Metode pembelajaran latihan (Drill) ialah cara 

mengajar yang memberikan latihan terhadap siswa yang sulit memahami materi 

yang telah dipelajari. Sehingga, dengan metode pembalajaran latihan (Drill) ini, 

diharapkan siswa tunanetra bisa mencapai suatu tujuan pembelajaran yang efektif 

dan juga efisien. Sedangkan orientasi mobilitas adalah bergerak dari tempat satu 

menuju tempat lainnya dengan menggunakan semua indera yang ada untuk 

menentukan posisi siswa terhadap benda penting yang ada di sekitar, baik secara 



5 
 

 

temporal maupun spasial. Dengan adanya orientasi mobilitas, diharapkan siswa 

bisa bergerak sesuai dengan tujuan yang ada dalam lingkungan dengan aman, 

efisien, dan kemandirian. 

Shadow Teacher juga berkolaborasi dengan guru kelas dengan cara 

memberi kesempatan yang sama pada siswa berkebutuhan khusus untuk belajar 

dan bersaing bersama dengan siswa regular serta memberikan materi tambahan 

kepada siswa berkebutuhan khusus supaya bisa melakukan penyesuaian dengan 

siswa lain dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kolaborasi dengan orang tua 

juga masih terdapat banyak kendala. Kebanyakan dari para orang tua, 

memberikan semua tanggung jawab untuk pendidikan anak di sekolah tanpa 

adanya follow up dari orang tua, sehingga menyebabkan semua yang sudah 

dipelajari di sekolah hilang begitu saja dan saat keesokannya di sekolah Shadow 

Teacher harus menjelaskan mulai dari awal lagi. 

Fannisa Aulia pada tahun 2016 melakukan penelitian yang berjudul “Tugas 

Guru Pendamping Khusus (GPK) dalam memberikan Pelayanan Pendidikan 

Siswa Berkebutuhan Khusus di SD Negeri Giwangan Yogyakarta”. Pada 

penelitian ini, peneliti menjelaskan tugas Guru Pendamping Khusus (GPK) yang 

terlaksana maupun yang belum terlaksana dan masalah yang dihadapi saat 

memberikan layanan kebutuhan pendidikan siswa berkebutuhan khusus di SD 

Negeri Giwangan Yogyakarta. Dan hasil penelitan menunjukkan bahwa tugas dari 

GPK yang sudah terlaksana  diantaranya melaksanakan administrasi khusus, 

asesmen dan identitas siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, terdapat persamaan yang 

dilakukan dalam penelitian sekarang. Persamaan tersebut yaitu, peneliti sama- 
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sama meneliti tentang peran Shadow Teacher dalam memberikan layanan pada 

siswa berkebutuhan khusus di tingkat sekolah dasar. Namun terdapat perbedaan 

pada penelitian tersebut, yakni peneliti terdahulu mendeskripsikan tugas- tugas 

yang yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Selain itu, tempat dan 

tahun penelitian yang digunakan juga tidak sama dengan penelitian yang 

dilakukan sekarang. 

Peneliti terdahulu ingin mengungkapkan tugas dari GPK yang terlaksana 

ataupun yang belum terlaksana dan masalah yang terjadi saat menjalankan tugas 

di SD Negeri Giwangan Yogyakarta. Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan 

adanya peran yang dilakukan oleh guru pendamping yang memberikan dampak 

positif bagi siswa berkebutuhan khusus baik dalam pembelajaran sehari- hari 

dikelas maupun pembentukan karakter sehingga siswa berkebutuhan khusus 

menjadi terlatih untuk hidup mandiri mulai sejak dini.  

Dan terkait dengan hal diatas, maka akan dilakukan sebuah penelitian 

dengan judul “Analisis Peran Shadow Teacher pada Anak Tunanetra di SD 

Muhammadiyah 04 Batu”. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan peran 

dari Shadow Teacher atau guru pendamping dalam proses pembelajaran di kelas 

pada siswa tunanetra supaya dijadikan acuan bagi sekolah inklusi lain dalam 

mengatasi permasalahan ketika melayani siswa tunanetra di sekolah dasar. 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana peran Shadow Teacher dalam memberikan layanan pendidikan 

bagi siswa tunanetra di SD Muhammadiyah 04 Batu ? 
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1.2.2 Apa saja kendala atau kesulitan yang dihadapi oleh Shadow Teacher 

dalam memberikan layanan bagi siswa tunanetra di SD Muhammdiyah 04 

Batu ? 

1.2.3 Bagaimana solusi agar permasalahan yang dihadapi oleh Shadow Teacher 

dalam memberikan layanan pada siswa tunanetra di SD Muhammadiyah 

04 Batu supaya bisa teratasi dengan baik ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang dicapai dalam penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Untuk mendeskripsikan peran Shadow Teacher dalam memberikan layanan 

pendidikan bagi siswa tunanetra di SD Muhammadiyah 04 Batu. 

1.3.2 Untuk mendeskripsikan kendala atau kesulitan yang dihadapi oleh Shadow 

Teacher dalam memberikan layanan bagi siswa tunanetra di SD 

Muhammdiyah 04 Batu. 

1.3.3 Untuk mendeskripsikan solusi agar permasalahan yang dihadapi oleh 

Shadow Teacher dalam memberikan layanan pada siswa tunanetra di SD 

Muhammadiyah 04 Batu supaya bisa teratasi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak- pihak 

yang memerlukannya dan hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat 

diantaranya adalah : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat atau sebagai inovasi di bidang 

Pendidikan Inklusi di setiap Sekolah Dasar Inklusi yang ada di Indonesia. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Kepala sekolah, dapat memberi suatu inovasi baru dengan meningkatkan 

kualitas layanan pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus sebagai 

bentuk usaha dalam mencapai pendidikan yang inklusif. 

2. Guru kelas, sebagai acuan dan panduan untuk melaksanakan pembelajaran 

untuk siswa tunanetra di kelas regular. 

3. Shadow Teacher, sebagai bahan untuk evaluasi dalam perannya dalam 

memberi layanan pada siswa tunanetra di SD Muhammadiyah 04 Batu. 

4. Peneliti selanjutnya, diharapkan mampu mengetahui peran dari Shadow 

Teacher dalam memberikan layanan pada siswa tunanetra dan dapat 

dijadikan sebagai sumber informasi untuk peneliti selanjutnya. 

1.5 Batasan Penelitian 

Pada penelitian ini, berfokus pada peran, masalah, dan solusi dari Shadow 

Teacher dalam memberikan layanan pada siswa tunanetra kelas 4 di SD 

Muhammadiyah 04 Batu. Untuk itu perlu adanya batasan penelitian ini agar 

penelitian lebih focus pada permasalahan yang akan diteliti. 

1.6 Definisi Operasional 

1.6.1 Shadow Teacher 

Menurut Sari Rudiyati (2005:21) menjelaskan bahwa Shadow Teacher 

adalah guru/ tenaga pendidik khusus yang memberi layanan kependidikan bagi 

siswa berkelainan yang menempuh pendidikan di sekolah/ lembaga pendidikan 

umum. Sedangkan menurut Yuwono, Joko (2007) mengartikan bahwa guru 

pendamping khusus merupakan guru yang mempunyai keahlian di bidang siswa 

berkebutuhan khusus berkolaborasi dengan guru kelas untuk menciptakan proses 
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belajar yang inklusi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Shadow Teacher adalah 

guru khusus yang terdapat di sekolah regular untuk memberikan pelayanan pada 

siswa berkebutuhan khusus. 

1.6.2 Tunanetra 

Menurut Daniel P. Hallahan (2009:380) tunanetra merupakan orang yang 

mempunyai ketajaman visual 20/200 atau orang yang memiliki angguan dalam 

penglihatan secara permanen. Definisi tersebut diperkuat oleh Barraga, 1983 

(2007: 4.5) bahwa tunanetra merupakan seseorang yang mengalami gangguan 

penglihatan akibatnya dapat mengurangi prestasi belajar, kecuali melakukan 

penyesuaian dalam pendeketan  penyajian pengelaman belajar, sifat bahan yang 

digunakan, dan lingkungan belajar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

tunanetra adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam penglihatannya yang 

disebabkan oleh banyak faktor misalnya dalam segi keturunan maupun faktor 

kecelakaan. 

 


