
BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pendidikan inklusi muncul sebagai bentuk persamaan hak untuk 

memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusi adalah 

pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar 

dengan peserta didik pada umumnya di lingkungan yang sama. Hal ini tertuang 

dalam Permendiknas No 70 Tahun 2009 pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan 

inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan 

kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki 

potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau 

pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan 

peserta didik pada umumnya. Implikasi dengan adanya pendidikan inklusi 

adalah sekolah menyelenggarakan pendidikan dengan mengkomodasi 

kebutuhan dan karakteristik peserta didik secara keseluruhan.  

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi menerima peserta didik 

berkebutuhan khusus untuk mengikuti pembelajaran di kelas yang sama 

dengan peserta didik reguler. Dalam  pelaksanaannya, sekolah melakukan 

berbagai hal untuk menunjung keberhasilan pendidikan inklusi diantaranya 

melakukan perubahan kurikulum, menciptakan lingkungan sekolah yang ramah 

tanpa diskriminatif, sarana-prasarana yang memadai serta menyiapkan tenaga 

pendidik yang professional untuk menunjang pembelajaran di kelas inklusi 

yang optimal.   
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Pembelajaran merupakan bentuk pelaksanaan kurikulum yang ada 

disekolah. Kurikulum dalam pendidikan inklusi disesuaikan dengan tingkat 

kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Penyesuaian ini juga meliputi sistem 

penilaian dan fasilitas belajar mengajar di kelas inklusi.  Pembelajaran juga 

dilangsungkan dengan suasana yang ramah anak, penuh kasih sayang serta  

prinsip pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Hal ini 

diperlukan karena didalam kelas tidak hanya ada peserta didik reguler, namun 

juga ada peserta didik berkebutuhan khusus. Agar tujuan pembelajaran tercapai,  

dibutuhkan manajemen kelas yang baik untuk mengelola kelas agar pembelajaran 

berlangsung optimal. Karena didalam proses belajar mengajar, terdapat dua hal 

yang menentukan sukses atau tidaknya pembelajaran, yaitu pengajaran dan 

manajemen kelas (Mulyadi, 2009:1). 

Kelas merupakan tempat peserta didik dan guru melangsungkan proses 

pembelajaran. Menurut Wiyani (2013: 52) kelas secara sederhana memiliki arti 

unit kerja terkecil di sekolah yang digunakan sebagai tempat melaksanakan proses 

belajar mengajar. Kelas di sekolah dasar dikategorikan sesuai dengan jenjang usia 

peserta didik, ada kelas awal dan akhir. Kelas awal terdiri dari kelas I, II dan III 

sedangkan kelas akhir terdiri dari kelas IV, V dan IV. Masing-masing kelas 

memiliki karakteristik peserta didik yang berbeda. Karakteristik kelas awal adalah 

mereka senang bermain dan bergerak dimana ada hubungan kuat antara keadaan 

jasmani dan prestasi di sekolah, suka memuji diri sendiri, suka meremehkan orang 

lain, suka membandingkan dirinya dengan orang lain jika itu menguntungkan bagi 

dirinya. Sedangkan kelas akhir memiliki karakteristik suka membentuk kelompok 

sebaya untuk bermain, muncul minat terhadap pelajaran khusus, ada 
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keingintahuan untuk belajar dan realistis, serta perhatian tertuju kepada kehidupan 

praktis sehari-hari (Hosnan, 2016: 68).  Dari perbedaan karakteristik tersebut, 

terdapat pula perbedaan yang digunakan dalam manajemen kelas. 

Manajemen kelas memiliki makna kegiatan mengelola kelas menjadi kelas 

yang efektif dengan suasana yang membuat peserta didik belajar dengan baik. 

Dalam hal ini termasuk bagaimana mengelola kelas dengan setting kelas inklusi. 

Joni (dalam Mulyadi, 2009:2) Manajamen kelas merujuk kepada kegiatan-

kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi 

terjadinya proses belajar meliputi : pembinaan rapport, penghentian tingkah laku 

peserta didik yang menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran bagi 

peserta didik yang tepat waktu mengerjakan tugas, penetapan norma kelompok 

yang produktif, dan sebagainya). 

Manajemen kelas inklusi pada dasarnya memiliki kesamaan dengan 

manajemen kelas disekolah  integrative (Hermawan, 2012: 65). Manajemen kelas 

inklusi adalah bagaimana mengelola kelas dengan anak berkebutuhan khusus yang 

ikut belajar bersama di kelas. Karakteristik anak berkebutuhan khusus yang 

berbeda membutuhkan pelayanan yang sesuai. Namun dalam penyelenggaraannya 

pendidikan inklusi ada berbagai permasalahan yang muncul seperti kesiapan 

orang tua dan peserta didik non ABK menerima keberadaan ABK, belum siapnya 

tenaga pendidikan inklusif, fasilitas yang belum mendukung sehingga 

pembelajaran di kelas inklusif belum optimal (Ni’matuzahroh dan Nurhamida, 

2016: 49). Oleh karena itu diperlukan manajemen kelas inklusi yang baik untuk 

menciptakan kelas inklusi yang kondusif.  
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SDN Junrejo 1 Kota Batu merupakan salah satu sekolah penyelenggara 

pendidikan inklusi di Kota Batu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru 

Kelas II B yang juga pernah menjadi Guru Pembimbing Khusus (GPK) 

mengatakan bahwa SDN Junrejo 1 Kota Batumerupakan sekolah imbas dari SDN 

Tlekung 2 Kota Batu yang ditunjuk menjadi sekolah inklusi oleh pemerintah 

dengan SK bersama tahun 2006.Kemudian terbit SK perwali tahun 2013.Di SD 

ini, anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan peserta didik reguler 

lainnya di kelas yang sama. Anak berkebutuhan khusus tersebar dalam berbagai 

kelas, dari kelas I-VI dengan jenis ketunaan yang beragam. 

Penyelenggaraan kelas inklusi di kelas I B, berdasarkan hasil observasi 

dan wawancara pada tanggal 09 April 2018  menggambarkan suasana kelas 

berlangsung dengan aktif dan peserta didik banyak bergerak ketika belajar 

mendekat kearah guru. Saat itu guru tidak berada didepan kelas, melainkan 

mendampingi ABK karena guru pendamping khusus (GPK) sedang tidak masuk. 

Guru membagi konsentrasi untuk mengajar peserta didik reguler dan ABK. 

Kondisi ABK di kelas ini memang membutuhkan pendampingan penuh. Hal ini 

juga didukung hasil wawancara dengan wali kelas I B yang mengungkapkan 

bahwa, di kelas ini ada ABK dengan jenis ketunaan Gangguan konsentrasi, Tuna 

rungu serta slow learner. Guru mengungkapkan untuk gangguan konsentrasi itu 

butuh pendampingan penuh dalam belajar, ketika ditinggal dia akan mencari 

bahkan menangis. Untuk yang tuna rungu itu membutuhkan teknik tersendiri 

berkomunikasi dalam menjelaskan materi, sedangkan yang slow learner sudah 

bisa untuk mengikuti. Guru juga mengungkapkan bahwa ada kesulitan yang 
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muncul ketika mengelola kelas inklusi karena tidak adanya dasar atau latar 

belakang yang mendukung.  

Berbeda dengan kelas I B, penyelenggaraan kelas inklusi di kelas II B 

berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada 09 April 2018 guru kelas 

merangkap sebagai GPK. Suasana pembelajaran di kelas berlangsung aktif 

dimana guru melakukan Tanya jawab dengan peserta didik sebagai bentuk 

apersepsi. Kemudian guru menjelaskan materi dan dilanjutkan dengan 

memberikan tugas. Ketika itu guru juga mendatangi peserta didik berkebutuhan 

khusus dan menyuapi makan sembari membimbing peserta didik lainnya untuk 

mengerjakan tugas. Keadaan ABK lain di kelas II B berbagai macam. Hal ini 

didukung dengan hasil wawancara bersama wali kelas II B yang mengungkapkan 

bahwa ABK itu memiliki perbedaan dengan peserta didik yang bisa membuat 

emosi peserta didik lain itu tinggi. Hal lain itu juga ada yang tuna grahita itu 

ketika pembelajaran sarapan terlebih dahulu, jadi guru ikut menyuapi. Kemudian 

guru juga mengatakan bahwa dalam mengelola kelas inklusi seperti ini 

membutuhkan cara bagaimana melayani semua sesuai karakteristik yang dimiliki 

dimana guru merangkap peran sebagai guru kelas dan GPK. 

Penyelenggaran kelas inklusi di kelas III B, berdasarkan hasil wawancara 

dan observasi pada 11 Maret 2018 pembelajaran berlangsung menggunakan 

PAKEM. Observasi di kelas sedang dilaksanakan kuis pagi hari. Setelah kuis 

dikerjakan guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan 

materi yang ingin dipelajari. Ketika pembelajaran sudah berlangsung, guru 

menjelaskan materi menggunakan media diiringi Tanya jawab dengan peserta 

didik lain. Namun, anak berkebutuhan khusus yang berada di kelas ini terlihat 
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sibuk bermain dan ramai sendiri dibangkunya. Guru beberapa kali berusaha 

membuat ABK fokus kembali belajar. Hal ini juga diperkuat dengan hasil 

wawancara bersama wali kelas yang mengungkapkan bahwa memang kondisi 

ABK sering sibuk sendiri atau tidak fokus dengan apa yang diajarkan.  

Senada dengan penjelasan diatas, manajamen kelas menjadi bagian 

penting dari proses pembelajaran. Ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Adhayati, Suid dan Tursinawati dengan judul kemampuan guru dalam 

mengelola kelas untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus di SDN 16 Banda 

Aceh tahun 2016 adalah Semua guru (7 orang guru) mampu mengelola kelas 

dengan sangat baik, dapat dilihat dari aspek membuat RPP, menguasai dalam 

mengelola kelas dan menangani anak berkebutuhan khusus, memiliki kemampuan 

dalam melaksanakan proses pengajaran, memiliki kemampuan untuk mengukur 

hasil belajar anak didik dengan teknik yang tepat, menunjukkan perasaan positif, 

serta membuat pengalaman anak menjadi bermakna.Ada sebagian guru (6-5) 

mengelola kelas dengan kurang baik, dapat dilihat dari aspek beradaptasi dengan 

anak, berbicara dengan anak, memberikan pujian dan penghargaan. Kurangnya 

guru dalam melaksanakan aspek tersebut sehingga dalam proses pembelajaran 

menjadi kurang efektif dan menyebabkan beberapa kendala dalam mengelola 

kelas. kendala tersebut berdampak pada kesulitan anak berkebutuhan khusus 

untuk memahami pembelajaran yang diberikan. 

Berdasarkan paparan diatas, manajemen kelas inklusi penting diteliti 

karena di kelas inklusi itu terdiri dari peserta didik reguler dan anak berkebutuhan 

khusus dimana anak berkebutuhan khusus membutuhkan penanganan yang sesuai 

dengan karakteristiknya. Namun guru juga harus memberikan pelayanan kepada 
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peserta didik reguler di kelas. Karakteristik peserta didik kelas awal yang senang 

bermain dan bergerak ketika di kelas juga memiliki penanganan yang berbeda 

dengan kelas akhir. Uraian diatas juga mengungkapkan bahwa ada guru yang 

tidak memiliki latar belakang tentang pendidikan inklusi sehingga guru 

bekerjasama dengan GPK dalam menangani anak berkebutuhan khusus di kelas. 

Maka, perlu dikaji bagaiamana manajemen kelas inklusi dilakukan oleh guru. 

Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Manajemen 

Kelas Inklusi pada Kelas Awal di SDN Junrejo 1 Kota Batu”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam peneltian ini adalah : 

1. Bagaimana manajemen kelas inklusi pada kelas awal di SDN Junrejo 1 Kota 

Batu? 

2. Apa saja hambatan yang dialami guru dalam manajemen kelas inklusi pada 

kelas awal di SDN Junrejo 1 Kota Batu ? 

3. Bagaimana upaya guru dalam mengatasi hambatan dalam manajemen kelas 

inklusi pada kelas awal di SDN Junrejo 1 Kota Batu ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan manajemen kelas inklusi pada kelas awal di SDN Junrejo 

1 Kota Batu.  

2. Mendeskripsikan hambatan yang dialami guru dalam manajemen kelas 

inklusi pada kelas awal di SDN Junrejo 1 Kota Batu.  

3. Mengetahui upaya apa saja yang dilakukan guru dalam menyelesaikan 

hambatan dalam manajemen kelas inklusi pada kelas awal di SDN Junrejo 1 

Kota Batu.  
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat secara teoritis 

Manfaat teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah untuk 

memberikan pengetahuan tentang manajemen kelas inklusi. 

2. Manfaat sacara praktis 

a. Bagi guru SD, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

manajemen kelas inklusi dalam dunia pendidikan sehingga dapat 

melakukan proses pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan dan 

karakteristik anak. 

b. Bagi peserta didik, hasil penelitian mendapatkan kondisi kelas yang 

kondusif untuk belajar bersama dengan anak berkebutuhan khusus dalam 

kelas inklusi.  

c. Bagi pihak sekolah, kontribusi hasil penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan untuk anak secara umum dan anak 

berkebutuhun khusus secara khusus disekolah dalam kegiatan pendidikan 

disekolah. 

d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini adalah bagian dari pengabdian yang 

dapat dijadikan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

anak berkebutuhan khusus untuk persiapan terjun dalam dunia 

pendidikan 

E. Batasan Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini dilakukan bagaimana manajamen kelas inklusi pada kelas 

awal, yaitu kelas I B, II B dan III B di SDN Junrejo 1 Kota Batu 
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2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hambatan dalam manajemen 

kelas inklusi pada kelas awal, yaitu kelas I B, II B dan III B di SDN Junrejo 

1 Kota Batu 

3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya dalam mengatasi 

hambatan dalam manajemen kelas inklusi pada kelas awal, yaitu kelas I B, 

II B dan III B di SDN Junrejo 1 Kota Batu 

F. Definisi Operasional 

1. Manajemen Kelas adalah usaha untuk menciptakan lingkungan kelas yang 

kondusif serta upaya mempertahankan kondisi tersebut dengan cara 

mengembangkan perilaku yang dinginkan dan meniadakan perilaku yang 

tidak diinginkan serta menciptakan hubungan positif dan membangun 

organisasi kelas yang aktif. 

2. Kelas Inklusi merupakan unit kerja terkecil dalam sekolah tempat dimana 

peserta didik belajar bersama guru termasuk didalamnya ada anak 

berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak reguler lainnya. 

3. Kelas Awal adalah kelas yang terdiri dari kelas I,II dan III di sekolah dasar 

dengan rentang usia peserta didik 6-9 tahun. 
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