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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Sekolah Inklusi 

Stainback  dalam buku Sunardi (Sunardi, 2003:144-153), mengungkapkan 

bahwa sekolah inklusif merupakan sekolah yang menampung seluruh siswa di 

kelas yang sama. Sekolah yang memberikan fasilitas yang layak, dan yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus maupun dukungan dari orang tua. 

Undang- undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional, pada penjelasan pasal 15 pendidikan khusus ialah 

pendidikan untuk siswa yang berkebutuhan khusus atau siswa yang memiliki 

kecerdasan yang luar biasa, yang dilakukan secara inklusif atau berupa satuan 

pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pasal 15 tersebut 

memungkinkan adanya pembaharuan bentuk layanan pendidikan bagianak 

berkebutuhan khusus berupa penyelengaraan pendidikan inklusi. 

Permendiknas RI No. 70 tahun 2009 Pasal 1, Pendidikan inklusif 

dideskripsikan sebagai penyelanggaraan pendidikan yang memberikan 

kesempatan kepada siswa berkebutuhan khusus dan yang memiliki tingkat 

kecerdasan atau bakat istimewa untuk melakukan pembelajaran dalam satu 

lingkungan bersama dengan siswa regular yang lain. Dengan adanya program 

pendidikan inklusif ini, maka tidak adanya perlakukan diskriminasi antara siswa 

yang berkebutuhan khusus dengan siswa regular karena semua siswa berhak 

memperoleh layanan pendidikan yang sama. 
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Model pendidikan inklusi menjanjikan sebuah keunggulan dalam 

penyelenggaraan bagi siswa berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi dianggap 

merupakan strategi yang efektif untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun bagi 

siswa berkebutuhan khusus, yaitu khususnya siswa penyandang tunanetra. 

2.1.2 Tunanetra 

Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa tunanetra merupakan 

orang yang memiliki keterbatasa dalam penglihatan atau tidak berfungsinya alat 

indera penglihatan. Seorang anak yang memiliki ketajaman penglihatan kurang 

dari 6/21, anak yang normalnya dapat membaca jarak 6 meter tetapi bagi anak 

yang mampu membaca pada jarak 21 meter maka dapat disimpulkan bahwa anak 

tersebut tunanetra (Widjaya, 2013:12). Jadi dapat disimpulkan bahwa, tunanetra 

adalah orang yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan yang disebabkan 

karena faktor keturunan atau faktor kecelakaan. 

2.1.2.1 Faktor penyebab ketunanetraan  

Faktor penyebab ketunanetraan diantaranya : Faktor Pre- natal dan Faktor 

Post- natal. Paparan lebih detail terkait faktor tersebut dapat dilihat sebagai 

berikut : 

1. Faktor Pre-natal 

Penyebab ketunanetraan pada masa pre- natal disebabkan karena faktor 

keturunan yang terjadi dari hasil perkawinan bersaudara. Untuk faktor yag lain 

pertumbuhan anak dalam kandungan terhambat yang dikarenakan adanya 

gangguan yang dialami oleh ibu yang mengandung (Widjaya, 2013:14). 
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2. Faktor Post-natal 

Untuk faktor post- natal terjadi saat bayi lahir yang pada umumnya terjadi 

kerusakan pada organ mata ataupun saraf mata pada waktu proses persalinan, 

akibat benturan dari alat medis atau benda- benda keras. Hal tersebut dapat terjadi 

dikarenakan kecerobohan yang dilakukan oleh pihak- pihak yang  yang 

menangani proses persalinan. 

Bayi yang lahir dengan kondisi premature akan ditempatkan kedalam 

incubator yang berisi oksigen dengan kadar yang tinggi, sehingga ketika bayi 

dikeluarkan dari incubator maka dapat menyebabkan pertumbuhan pembuluh 

darah menjadi tidak normal dan meninggalkan bekas luka pada organ mata. 

Peristiwa ini dapat menyebabkan kerusakan pada retina dan tunanetra total 

(Widjaya, 2013:15). 

Jadi, faktor penyebab ketunanetraan pre- natal disebabkan karena faktor 

keturunan. Sedangkan faktor post-natal disebabkan karena benturan benda keras 

yang terjadi pada saat persalinan atau bisa juga disebabkan karena adanya 

kecelakaan. 

2.1.2.2  Karakteristik tunanetra 

Anak yang mengalami kekurangan dalam penglihatan atau tunanetra 

memiliki hambatan yang berbeda jika dibandingkan dengan anak cacat lain. Bagi 

peserta didik khususnya penyandang tunanetra mengalami kesulitan untuk 

mengetahui suatu objek, hal yang bisa dilakukan dalam mempelajari lingkungan 

sekitarnya dengan menyentuh dan merasakannya. Perilaku tunanetra untuk 

menguasai dunia persepsi dengan menggunakan indera sensorik adalah melalui 

cara sebagai berikut : dengan merasakan objek yang dipegang menggunakan jari- 
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jarinya denan merasakan tekstur dari objek, ukuran, bentuk dan apakah benda 

tersebut memiliki suara. 

Mengenai perkembangan kognitif tunanetra menurut Lowenfeld (1948), 

terdapat tiga hal yang memiliki pengaruh buruk pada perkembangan kognitifnya, 

yaitu: 

1. Pengalaman yang dimiliki oleh siswa tunanetra sangat terbatas, hal ini 

disebabkan karena tunanetra memiliki masalah yang berbeda dengan siswa 

yang normal penglihatannya. 

2. Kemampuan yang dimiliki kurang akan berpengaruh untuk beradaptasi 

dengan lingkungan disekitarnya. 

3. Siswa tunanetra sulit untuk mengendalikan diri sendiri dan juga beradaptasi 

dengan lingkungan jadi harus ada orang yang membimbing atau 

mengarahkannya. 

Perkembangan komunikasi peserta didik tunanetra tentunya berbeda dengan 

anak yang memiliki penglihatannya normal. Hal yang perlu diperhatikan guru 

untuk perkembangan komunikasi tunanetra adalah sebagai berikut : 

1. Bahasa sangat penting untuk tunanetra dalam mengetahui apa yang sedang 

terjadi di lingkungannya, dengan bertanya kepada orang yang ada 

disekitarnya, dan akhirnya orang lain mampu berbicara dengannya. 

2. Siswa tunanetra mulai mengkombinasikan kata ketika perbendaharaan 

katanya mencakup sekitar 50 kata, dan menggunakan kata yang anak 

tunanetra miliki untuk berbicara tentang kegiatan dirinya dari pada kegiatan 

orang lain. 
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3. Siswa tunanetra butuh waktu yang lama untuk mengucapkan kata pertama, 

meskipun susunan kata yang diucapkan sangat sederhana. 

4. Siswa tunanetra mempunyai hambatan saat menggunakan dan memahami 

kata ganti orang, sering tertukar antara “saya” dan “kamu”. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan komunikasi yang terdapat 

pada tunanetra harus diatasi supaya mampu diterima ketika melakukan interaksi 

sosial secara mandiri. Kemampuan interaksi sosial butuh syarat keterampilan 

berupa komunikasi. Siswa tunanetra melakukan aktivitas yang disukai setelah 

menyampaikan keinginannya, namun jika tidak bisa melakukannya sendiri maka 

akan meminta bantuan orang disekitarnya dengan cara komunikasi. 

Perkembangan komunikasi yang dialami oleh tunanetra melibatkan kondisi 

biologis, psikologis, dan kognitif. 

2.1.3 Guru Pendamping Khusus 

2.1.3.1 Pengertian guru 

Menurut UU no. 14 Tahun 2005 guru merupakan pendidik professional 

yang memiliki tugas mengajar, mendidik, mengarahkan, melatih, membimbing, 

menilai, dan mengevaluasi siswa mulai dari pendidikan usia dini melalui jalur 

formal pendidikan dasar dan menengah. 

Menurut Dri Atmaka guru merupakan seseorang yang mempunyai tanggung 

jawab dalam dalam perkembangan peserta didik, baik jasmani maupun rohaninya. 

Untuk bisa mencapai tingkat kedewasaannya harus mampu berdiri sendiri dalam 

memenuhi tugas sebagai makhluk individu yang mandiri. 

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, guru merupakan 

orang yang berjasa dalam memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat 
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dan berguna dalam mengembangkan kreatifitas yang terdapat pada peserta didik. 

Guru juga berpengaruh dalam mengajarkan hal yang bermanfaat, bagi diri sendiri, 

keluarga, masyarakat, agama, serta bangsa. 

2.1.3.2 Tugas dan peran guru 

Tugas utama guru ialah memotivasi supaya siswa bisa belajar, oleh karena 

itu guru dituntut untuk menguasai teori- teori belajar dengan baik, dan bagaimana 

teori itu dapat diaplikasikan melalui model pembelajaran yang menarik untuk 

pembelajaran tertentu. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tidak terlepas dari 

tanggung jawab seorang guru. Guru berusaha membina dan membimbing 

siswanya supaya di era modern ini dapat menjadi orang yang sukses dan berguna 

bagi nusa dan bangsa. 

Guru memiliki peran sebagai pengajar, pendidik, pemimpin, administrator, 

dituntut harus mampu melayani siswa yang dilandasi dengan keyakinan, 

kesadaran, kedisiplinan dan tanggung jawab secara maksimal sehingga 

memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan siswa  secara optimal. Oleh 

karena itu, penting sekali guru menyadari tugas dan perannya dalam 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki sesuai perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Mengajar, mendidik, dan melatih siswa merupakan 

kewajiban guru sebagai sebuah profesi. 

2.1.3.3 Tanggung jawab guru 

Terkait mengenai tanggung jawab guru, guru harus mengetahui serta 

memahami norma, nilai, moral, dan sosial. Guru juga harus memiliki tanggung 

jawab terhadap segala tindakan saat proses pembelajaran di sekolah dan dalam 

kehidupan bermasyarakat. 
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Jadi, guru memiliki tanggung jawab atas segala tingkah laku, sikap dan 

perbuatannya guna untuk membina jiwa dan watak siswa. Dengan demikian, 

tanggung jawab guru ialah membentuk siswa agar menjadi orang bermoral dalam 

cakapnya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Didalam sekolah inklusi guru 

juga bertanggung jawab mendidik dan membina siswa regular maupun siswa 

berkebutuhan khusus. Supaya semua siswa di sekolah dapat memperoleh layanan 

dengan baik oleh karena di sekolah inklusi guru kelas bekerja sama dengan guru 

pendamping atau Shadow Teacher. 

2.1.3.4 Pengertian guru pendamping (Shadow Teacher) 

Shadow Teacher atau guru pendamping merupakan guru memiliki keahlian 

dalam menangani siswa berkebutuhan khusus secara langsung dengan cara satu 

siswa ditangani oleh satu guru untuk memahami berbagai masalah yang dimiliki 

siswa dan menangani masalah siswa dengan tepat. Selain itu Shadow Teacher 

memberikan kesempatan  kepada seluruh siswa untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran yang diikuti oleh siswa regular dengan memberikan perhatian 

khusus dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan 

siswa. 

Shadow Teacher adalah seorang pendamping di bidang pendidikan sekolah 

dasar yang turun langsung ke lapangan dengan siswa berkebutuhan khusus selama 

masa tahun sekolah dasar Horstman (2012). Sebagaimana menurut Rudiyati 

(2005:21) mengartikan bahwa Shadow Teacher adalah guru dalam sistem 

pendidikan terpadu/inklusi yang memberikan layanan pendidikan bagi anak 

berkelainan atau children with special educational needs yang sedang menempuh 

pendidikan di sekolah/ lembaga pendidikan umum. Dari pengertian beberapa ahli 
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dapat disimpulkan bahwa Shadow Teacher adalah guru yang memiliki keahlian 

khusus dalam menangani siswa berkebutuhan khusus dalam menempuh 

pendidikan di sekolah dasar dimana disitu Shadow Teacher berkolaborasi dengan 

guru kelas dalam mengurus segala kebutuhan siswa di sekolah inklusif. 

2.1.3.5 Peran Shadow Teacher 

Peran Shadow Teacher menurut Sari Rudiyati (2005:25) ialah a) 

Menyelenggarakan administrasi khusus, b) Mengadakan assesmen, c) 

Menyelenggarakan kurikulum plus, d) Mengajar kompensatif, e) Pembinaan 

komunukasi siswa berkelainan, f) Pengadaan dan pengelolaan alat pengajaran, g) 

Konseling keluarga. Dapat dilihat pada paparan berikut : 

1. Menyelenggarakan administrasi khusus 

Dengan melakukan dokumentasi dan pencacatan segala jenis unsur 

administrasi siswa berkebutuhan khusus yang terdiri dari pengalaman, identitas 

siswa dan kemajuan siswa, data keluarga dan dokumen penting lainnya. Dokumen 

tersebut dapat diperoleh melalui orang tua sebagai tambahan informasi saat 

melakukan assesmen dan pencacatan rutin yang baik dilakukan setiap hari atau 

setiap minggunya oleh guru guna untuk memantau perkembangan dan kemajuan 

siswa. 

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa disini peran dari Shadow Teacher adalah 

mengurus segala bentuk administrasi siswa berkebutuhan khusus, mencatat segala 

dokumen mulai dari dokumen orang tua siswa dan catatan perkembangan dan 

kemajuan siswa serta melakukan dokumentasi. 
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2. Mengadakan assesmen 

Dengan mendata mulai dari tingkat kelainan dan kondisi siswa, kemampuan 

akademik dan keterbatasan yang dimiliki siswa, bakat dan minat siswa dalam segi 

akademik maupun segi ekstrakurikuler dan prediksi kemampuan dan kebutuhan 

siswa di masa yang akan datang. Seperti pendapat yang disampaikan oleh Nani 

Triani (2012:5) assesmen dapat dijelaskan meupakan proses untuk mendapatkan 

informasi dalam bentuk apapun yang berguna untuk dasar pengambilan keputusan 

tentang peserta didik  baik yang menyangkut program pembelajarannya, program 

kurikulumnya, iklim sekolah maupun kebijakan sekolah dan dari assessmen 

tersebut, dapat dirancang program pembelajaran yang memang sesuai dengan 

kebutuhan siswa.  

Dari pendapat diatas disimpulkan bahwa assesmen adalah proses untuk 

mendapatkan informasi/ data yang dimiliki siswa. Data yang diperoleh nanti akan 

dijadikan acuan oleh sekolah untuk merancang program pembelajaran yang 

memang sesuai dengan kebutuhan siswa. 

3. Menyelenggarakan kurikulum plus 

Menurut Dedy Kustawan (2013:96) pengembangan kurikulum merupakan 

memodifikasi dan mengubah apa yang perlu diubah dari kurikulum yang akan 

diterapkan pada siswa berkebutuhan khusus, terutama pada proses dan penilaian, 

kompetensi tujuan materi, penyusunan kurikulum dengan komponen yang 

berbeda untuk setiap siswa berkebutuhan khusus. 

Dalam penerapannya, kurikulum yang akan digunakan harus sesuai dengan 

kebutuhan anak yaitu kurikulum yang kurikulum yang fleksibel dan mudah 

dipahami oleh semua anak (Triani, 2012:22). Dapat disimpulkan bahwa dalam 
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penyelenggaraan kurikulum plus latihan yang diberikan oleh siswa berkebutuhan 

khusus tidak terdapat pada kurikulum yang ada pada siswa regular sehingga 

adanya modifikasi khusus dari Shadow Teacher dalam penyampaian materi. 

4. Mengajar kompensatif 

Menurut Supartini (2001:44), pengajaran remedial merupakan sebuah usaha 

guru untuk melakukan pembelajaran yang bertujuan pada penyembuhan atau 

perbaikan usaha belajar, secara keseluruhan atau sebagian dari siswa yang 

mengalami kesulitan dalam belajar, untuk dapat meningkatkan minat belajarnya 

secara optimal sehingga dapat memenuhi kriteria keberhasilan minimal yang 

diharapkan oleh sekolah. 

Menurut Syamsudin menjelaskan bahwa remidial merupakan suatu usaha 

yang dilakukan untuk memahami dan menetapkan jenis, sifat kesulitan belajar, 

faktor- faktor penyebabnya serta memperoleh cara untuk mengatasinya, baik 

secara kuratif (penyembuhan) maupun secara preventif (pencegahan) berdasarkan 

data informasi yang subjektif. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli mengenai pengertian dari pengajaran 

remedial maka dapat disimpulkan bahwa pengajaran remedial adalah bentuk 

usaha yang dilakukan dalam pembelajaran yang memiliki sifat memperbaiki 

kekeliruan siswa dalam belajar supaya memahami materi yang lebih mendalam 

bagi siswa yang mengalami keterlambatan belajar. 

5. Pembinaan komunikasi siswa berkelainan 

Seorang Shadow Teacher dituntut untuk memiliki kemampuan 

kompensantoris sebagai keterampilan tambahan dalam memahami bahasa Braille 

baik dalam menulis maupun membaca. Namun bisa juga menggunakan bahasa 
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isyarat tetapi akan lebih baiknya jika itu digunakan pada siswa tunarungu. Serta 

keterampilan lain yang dimiliki oleh siswa berkebutuhan khusus harus diasah 

sebaik mungkin dan keterampilan lain seperti kreatifitas membuat barang dari 

limbah yang akan sangat bermanfaat jika diajarkan kepada siswa berkebutuhan 

khusus. 

6. Pengadaan dan pengelolaan alat pengajaran 

Dapat diperoleh dengan cara mengajukan kepada dinas pendidikan atau 

guru secara kreatif membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan barang- 

barang yang sudah tidak terpakai. Media pembelajaran memang sangat perlu bagi 

siswa regular maupun siswa berkebutuhan khusus yang fungsinya untuk 

mempermudah siswa dalam proses pembelajaran sehingga dapat memperoleh 

hasil yang lebih baik (Apriyanto, 2012:95). 

Shadow Teacher dituntut untuk kreatif untuk menciptakan media 

pembelajaran yang menarik. Sehingga dengan metode tersebut,  dapat 

meningkatkan minat belajar siswa berkebutuhan khusus dan memudahkan dalam 

menerima pembelajaran di kelas. 

7. Konseling keluarga 

Peran dari orang tua disini memang sangat perlu terkait dengan 

perkembangan dan kemajuan anak baik di sekolah maupun dirumah. Karena 

rumah adalah tempat dimana anak banyak menghabiskan waktu, sehingga peran 

dari orang tua lebih besar dalam memantau perkembangan anak dibandingkan 

dengan guru. Sehingga untuk mengoptimalkan kemampuan anak, perlu adanya 

dukungan dari orang tua agar apa yang sudah dipelajari di sekolah di rumah orang 

tua bisa mereview kembali materi yang sudah dipelajari di sekolah. 
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Supaya dapat tercapai tujuan dari penyelenggaraan pendidikan  inklusif, 

maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenalkan pendidikan 

inklusif agar semua masyarakat paham tentang pentingnya pendidikan inklusif di 

sekolah agar semua dapat bekerja sama untuk memberikan layanan yang sesuai 

terhadap siswa berkebutuhan khusus. 

Shadow Teacher ditempatkan di sekolah regular memiliki tugas dan peran 

yang sangat banyak. Tidak hanya memberikan layanan kepada anak berkebutuhan 

khusus saja tetapi Shadow Teacher juga harus bekerja sama dengan kepala 

sekolah, guru, orang tua dan masyarakat sekitar dalam pemberian layanan pada 

siswa berkebutuhan khusus agar hasilnya lebih maksimal. 

Peran dari koordinator ABK akan terus berkembang seiring dengan 

berjalannya waktu dengan memastikan kebutuhan siswa yang diidentifikasi dan 

dinilai secara dini pada tahap pendidikannya (Thompson, 2010:19) sehingga siswa 

berkebutuhan khusus mampu meraih tujuan pendidikan di masa yang akan datang. 

Dengan cara seperti maka tidak ada lagi siswa berkebutuhan khusus yang 

memiliki perlakuan yang tidak adil seperti pada saat belum diterapkannya sekolah 

inklusi. Jadi, semua siswa baik regular maupun berkebutuhan khusus mendapat 

perlakuan sama sesuai dengan fasilitas yang diberikan di sekolah. 

Menurut Kustawan teori lain tentang tugas Shadow Teacher (Kustawan, 

2012:130) diantaranya : 

1. Membentuk program bimbingan bagi guru mata pelajaran dan guru kelas. 

2. Menyelenggarakan program bimbingan bagi guru kelas dan guru mata 

pelajaran. 
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3. Mengevaluasi dan memonitor program bimbingan dari guru mata pelajaran 

dan guru kelas. 

4. Memberikan bantuan professional dalam identifikasi, penerimaan, 

assesmen, prevensi, intenvensi, komponsatoris, dan layanan advokasi 

peserta didik. 

5. Memberikan bantuan professional dalam melakukan pengembangan 

kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, media, dan 

sumber belajar serta saranan dan prasarana yang aksesibel. 

6. Menyusun laporan program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata 

pelajaran. 

7. Melaporkan hasil bimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran 

kepada kepala sekolah dan dinas pendidikan dan pihak terkait lainnya. 

8. Menindak lanjuti hasil bimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa peran dari Shadow Teacher di sekolah 

inklusif adalah memberikan pelayanan khusus kepada siswa berkebutuhan khusus 

dan selain memberikan pelayanan Shadow Teacher juga melakukan kerjasama 

bersama kepala sekolah, orang tua, guru, dan masyarakat sekitar untuk 

memberikan pelayanan yang optimal. Sehingga semua itu perlu perlu dilakukan 

identifikasi pada siswa berkebutuhan khusus sebagai tumpuan bagi Shadow 

Teacher dalam membentuk program pembelajaran individual, menyusun laporan 

perkembangan siswa berkebutuhan khusus per minggu atau sebulan sekali untuk 

mengukur apakah siswa berkebutuhan khusus mengalami progres yang lebih baik 

serta untuk mendukung progress dari kemajuan siswa berkebutuhan khusus 

melalui pengadaan media pembelajaran di kelas. 
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2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

 
No. Judul Persamaan Perbedaan 

1. Tugas Guru 

Pendamping Khusus 

(GPK) dalam 

memberikan pelayanan 

pendidikan  Siswa 

Berkebutuhan Khusus di  

Sekolah Inklusif SD 

Negeri Giwangan 

Yogyakarta. 

 

Peneliti : Rahmaniar 

(2016). 

 

Hasil : Tugas GPK yang 

sudah terlaksana dalam 

melayani kebutuhan 

siswa ABK. 

 

a. Peneliti sama- sama 

menggunakan jenis 

penelitian kualitatif 

b. Peneliti sama- sama 

melakukan 

penelitian pada 

siswa sekolah dasar 

a. Peneliti terdahulu 

melakukan penelitian 

pada tugas Shadow 

Teacher untuk siswa 

berkebutuhan khusus 

secara menyeluruh, 

sedangkan peneliti 

melakukan penelitian  

Peran Shadow Teacher 

pada siswa tunanetra. 

b. Peneliti terdahulu 

melakukan penelitian di 

Yogyakarta, sedangkan 

peneliti melakukan 

penelitian di Batu. 

2. Kesiapan Guru Kelas 

dalam menangani Anak 

Berkebutuhan Khusus di 

SDN Pojok Kabupaten 

Sleman  

 

Peneliti : Umi Salamah 

(2015). 

 

Hasil : Kesiapan guru 

kelas dalam menangani 

anak berkebutuhan 

khusus di SDN Pojok 

masih kurang yang  

disebabkan karena 

kurangnya tenaga guru 

pembimbing khusus. 

 

a. Peneliti sama- sama 

melakukan 

penelitian pada 

siswa sekolah dasar 

b. Peneliti sama- sama 

menyinggung 

masalah tentang 

tugas dari guru 

pembimbing siswa 

berkebutuhan 

khusus. 

a. Peneliti terdahulu 

melakukan penelitian di 

Sleman, sedangkan 

peneliti melakukan 

penelitian di Batu. 

b. Peneliti terdahulu jika 

dilihat dari guru 

pembimbing khususnya 

memiliki tanggung jawab 

lain yaitu menangani 

anak luar biasa di SLB 

sedangkan peneliti 

sekarang, Shadow 

Teacher lebih fokus pada 

sekolah inklusif tidak ada 

tanggung jawab lain. 

 
 Tabel 2.2 Penelitian Relevan 
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2.3 Kerangka Berfikir 

Adapun bagan alur kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Gambar : 2.3 Kerangka Berpikir 

 

Kondisi Ideal 

Shadow Teacher adalah guru pendamping yang 

bekerja secara langsung dengan anak 

berkebutuhan khusus dengan memahami berbagai 

kesulitan belajar serta menerima perhatian khusus 

yang anak butuhkan. 

Kondisi Lapangan 

Terdapat keterbatasan Shadow Teacher sehingga 

mengakibatkan keterbatasan dalam memberikan 

program pendampingan pembelajaran pada 

siswa ABK, yang mengakibatkan banyak siswa 

yang belum mendapatkan pelayanan yang sesuai 

dengan kebutuhannya. 

Berdasarkan paparan diatas, terdapat perbedaan antara kondisi ideal dengan kondisi di lapangan. 

Kondisi ideal yang diharapkan adalah semua siswa ABK yang berada di sekolah inklusif 

mendapatkan pelayanan secara khusus dan menerima perhatian khusus dengan apa yang siswa 

butuhkan. Sedangkan kondisi di lapangan bertolak belakang, karena keterbatasanShadow 

Teacher sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam memberikan program pendampingan 

pembelajaran pada siswa ABK, yang mengakibatkan banyak siswa yang belum mendapatkan 

pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. 

 

Guru Kelas Orang Tua Shadow Teacher 

Analisis Peran, kendala, dan solusi  

Shadow Teacher pada Siswa 

Tunanetra di SD Muhammadiyah 04 

Batu 
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Berdasarkan paparan kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa, Shadow 

Teacher adalah guru yang memiliki keahlian khusus dalam memberikan 

pelayanan pada siswa berkebutuhan khusus selama masa pra sekolah dan sekolah 

dasar. Peran Shadow Teacher adalah memahami berbagai masalah atau kesulitan 

serta teknik menangani siswa berkebutuhan khusus dengan dengan sesuai dan 

memungkinkan siswa untuk menerima perhatian dan pelayanan khusus yang 

siswa butuhkan. Shadow Teacher dilatih untuk membantu siswa saat berinteraksi 

dengan orang lain dan membantu mereka apabila mengalami kesulitan di materi 

pembelajaran. 

Komunikasi dan kolaborasi yang dilakukan antara Shadow Teacher, kepala 

sekolah, guru kelas, dan orang tua sangat penting dilakukan agar tercipta 

hubungan yang bermakna dalam memenuhi kebutuhan siswa berkebutuhan 

khusus. Di sekolah Shadow Teacher bekerja sama dengan guru wali kelas dan 

guru konselor dalam memberikan pelayanan siswa serta dengan menanamkan 

tanggung jawab, mendorong siswa untuk lebih mandiri, dan mendorong siswa 

dalam belajar. Di sekolah terdapat berbagai macam siswa berkebutuhan khusus 

salah satunya siswa penyandang tunanetra. 

Tunanetra adalah siswa yang memiliki kelainan pada indera penglihatannya. 

Ketunanetraan sendiri bukan hanya penyakit yang disebabkan melalui kecelakaan 

ataupun keturunan. Melainkan banyak penyebab yang dapat mengakibatkan 

terjadinya ketunanetraan sendiri seperti faktor genetik, perkawinan sedarah, 

proses kelahiran, penyakit anak- anak, dan kecelakaan yang mengenai organ mata 

sehingga berakibat terjadinya kebutaan. Ketunanetraan yang dialami oleh siswa 

menyebabkan terjadinya beberapa keterbatasan dalam menjalani hidup seperti 
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dalam bersikap, berperilaku terhadap lingkungannya, dan dalam menerima materi 

pembelajaran dikelas. 

Oleh karena itu, siswa tunanetra membutuhkan Shadow Teacher agar dapat 

membimbing dan memberikan pelayanan yang tepat untuk siswa tunanetra. Siswa 

tunanetra memiliki bakat dan minat yang sangat luar biasa, tentu sebagai orang tua 

sangat membantu dan mendukung siswa tunanetra untuk terus berkreatifitas dan 

berprestasi. 

 Hal ini juga diimbangi dengan guru kelas maupun Shadow Teacher, sebab 

peran guru kelas dan Shadow Teacher di sekolah adalah sebagai orang tua kedua 

bagi siswa. Dengan adanya dukungan dan motivasi yang seimbang dari orang tua, 

guru, dan Shadow Teacher maka dengan adanya dukungan tersebut akan 

menghasilkan suatu bakat dan minat yang luar biasa. 

 


