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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab I ini merupakan pendahuluan atau awalan yang menjadi dasar serta 

gambaran secara umum terkait alasan pentingnya dilakukan penelitian ini, adapun 

yang akan dibahas pada Bab I meliputi: (a) Latar Belakang Masalah; (b) Rumusan 

Masalah; (c) Tujuan Penelitian; (d) Manfaat Penelitian; (e) Batasan Penelitian; 

dan (f) Definisi Operasional. 

 

 Latar Belakang Masalah A.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

mengenai Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Bab III pasal 4 ayat 1 menyatakan 

bahwa, “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta 

tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, 

nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Berdasarkan pernyataan tersebut maka 

dapat dimaknai bahwa pendidikan adalah hak yang dimiliki bagi setiap warga 

negara tanpa memandang batas usia, status sosial, status ekonomi, suku, etnis, 

agama, gender, serta kondisi jasmani dan rohani, dengan kata lain juga bisa 

disebut sebagai educational for all atau pendidikan untuk semua. Pendidikan itu 

sendiri pada dasarnya harus memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh 

dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial serta 

membantu anak agar mampu menempatkan dirinya dengan baik dalam menjalani 
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kehidupan sehari-hari, yaitu dalam lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Educational for all yang 

berarti pendidikan untuk semua, merupakan sebuah paradigma baru dalam dunia 

pendidikan yang bertujuan untuk menyelaraskan  pendidikan bagi semua anak 

yang berada pada suatu negara tanpa adanya sikap diskriminasi, baik itu kepada 

anak yang memiliki kondisi normal maupun anak yang memiliki kebutuhan 

khusus atau disebut dengan anak berkebutuhan khusus. Guna menyikapi hal 

tersebut dalam upaya untuk menyelaraskan pendidikan dan memerangi sikap 

diskriminasi, maka Pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan mengenai sekolah 

reguler yang berorientasi sekolah inklusi, dimana penerapan sekolah inklusi di 

Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 15 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjelaskan bahwa “penyelenggaraan 

pendidikan untuk peserta didik berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa 

diselenggarakan secara inklusi atau berupa sekolah khusus”. 

Menyelaraskan pendidikan dan memerangi sikap diskriminasi dengan 

mengharagai keanekaragman merupakan tujuan utama sekolah inklusi, namun selain 

itu sekolah inklusi juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang 

menyenangkan, ramah, dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri bagi anak 

berkebutuhan khusus dalam menjalani pendidikan yang layak sesuai dengan hak yang 

mereka miliki dan melalui sekolah inklusi ini anak berkebutuhan khusus dapat 

merasakan bagaimana bersosialisasi serta berkomunikasi dengan anak normal lainnya 

dalam kehidupan mereka sehari-hari pada suatu institusi atau lembaga yang sama 
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tanpa ada perasaan bahwa mereka berbeda. Hal tersebut sejalan dengan apa yang 

diungkapkan oleh Dadang, (2015:43) yang menyatakan bahwa “sekolah inklusi di 

Indonesia diselenggarakan dengan tujuan memberikan kesempatan yang seluas-

luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) untuk 

mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya”.  

Pernyataan diatas dilandasai oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 51 yang menyatakan bahwa, 

“anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang 

sama dan aksebilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar 

biasa”, dan pasal 70 ayat 2 yang berbunyi “setiap orang dilarang memperlakukan 

anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk 

labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang 

cacat”. Menghadapi kenyataan di lapangan mengenai tujuan sekolah inklusi yang 

berusaha untuk menciptakan sebuah lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan 

ramah, baik dalam memberikan pembelajaran di kelas maupun kenyamanan 

lingkungan sekolah, maka dirasa sangat diperlukan sebuah kebijakan baru untuk 

menjadi pendamping dari kebijakan sekolah inklusi ini agar tujuan dari sekolah 

inklusi itu sendiri dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua 

pihak. Menjawab hal tersebut, maka Pemerintah telah mengeluarkan sebuah 

kebijakan baru mengenai sekolah ramah anak yang terdapat pada Permen PPPA 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah 

Anak pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: 
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“Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, 

nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan 

hidup, mampu menjamin, memenuhi, mengahargai hak-hak anak dan perlindungan anak 

dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi 

anak terutama dalam perencanaan, kebijakan pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme 

pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan”.  

 

Sekolah ramah anak secara konseptual dapat dikatakan sebagai “sekolah yang 

secara sadar berupaya kuat untuk menjamin dan memenuhi hak-hak anak dan 

perlindungan anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan 

bertanggung jawab” (Asrorun et al., 2016:6). Tujuan sekolah ramah anak sendiri 

adalah untuk menciptakan suatu sekolah atau lingkungan pendidikan yang aman, 

nyaman, sehat, ramah, dan menyenangkan bagi anak atau dengan kata lain dapat 

memenuhi hak anak yang berada di sekolah tersebut. Hak yang dimaksud disini 

yaitu hak untuk memperoleh pendidikan yang terbaik dari sekolah serta hak untuk 

mendapatkan lingkungan yang membuat mereka merasa aman dan nyaman saat 

berada di sekolah, oleh karena itulah menjaga serta melindungi anak selama 

berada di sekolah menjadi hal yang sangat di utamakan untuk dilakukan oleh 

semua pihak yang berada di sekolah tersebut termasuk kepala sekolah, guru, 

penjaga sekolah, bahkan sangat diperlukan adanya kerjasama yang baik dan 

terarah antara sekolah dengan orang tua serta lembaga masyarakat untuk 

mendukung agar terwujudnya sekolah ramah anak pada suatu institusi sekolah.  

Tujuan mengenai sekolah ramah anak yang sejalan dengan pernyataan 

sebelumnya diungkapkan oleh (Asrorun et al., 2016:6) bahwa “tujuan sekolah 

ramah anak ialah mewujudkan satuan lembaga pendidikan yang dapat menjamin 

dan memenuhi hak-hak dan perlindungan anak Indonesia”. Berdasarkan penelitian 

terdahulu mengenai sekolah ramah anak, peneliti sebelumnya menyatakan bahwa 
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penerapan sekolah ramah anak pada suatu institusi sekolah sangatlah penting 

untuk dilaksanakan agar dapat menciptakan pendidikan yang menyenangkan serta 

dapat memerangi sikap diskriminatif dalam lingkungan sekolah dan dari hasil 

yang didapat mengenai penelitian tersebut pada salah satu institusi sekolah yang 

berada di Surakarta, peneliti menyimpulkan bahwa “penerapan sekolah ramah 

anak telah dilaksanakan dengan humanis, tanpa diskriminasi, melibatkan guru 

yang inovatif, lingkungan yang nyaman untuk pembelajaran, serta melibatkan 

siswa secara aktif dalam setiap pembelajaran” (Ratnasari et al., 2017:175). 

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan pada tanggal 10 November 

2017 di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang, bahwa sekolah ini merupakan sebuah 

sekolah inklusi yang juga berupaya untuk melakukan penerapan sekolah ramah 

anak, dimana sekolah inklusi seharusnya berupaya untuk menyeragamkan atau 

menyelaraskan antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus dalam satu 

kelas. Sesuai data yang dimiliki oleh sekolah, di sekolah ini terdapat 10 anak 

berkebutuhan khusus namun hanya 9 anak yang benar-benar mengikuti ujian 

untuk anak berkebutuhan khusus, karena 1 dari 10 anak yang tergolong ABK 

tersebut dianggap mampu untuk mengikuti ujian serta pelajaran seperti anak 

normal lainnya sehingga anak tersebut juga dimasukkan pada kelas reguler. 

Kemudian dari 9 anak yang benar-benar mengikuti ujian untuk anak berkebutuhan 

khusus tersebut hanya 1 anak yang ditempatkan di kelas reguler, dan 8 lainnya 

selalu ditempatkan dikelas khusus penuh dan tidak pernah digabungkan di kelas 

reguler. Anak berkebutuhan khusus di sekolah ini terdiri dari kelas I, III, IV, V, 
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serta VI dan anak berkebutuhan khusus yang ditempatkan di kelas reguler ada di 

kelas IV dan VI. 

SD Negeri Jatimulyo 1 Malang adalah sekolah yang sudah berusaha untuk 

sebaik mungkin menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam upaya 

memenuhi hak anak di sekolah sesuai dengan kebijakan yang ada dalam 

penerapan sekolah ramah anak. Hal tersebut dapat dilihat dari tersedianya kantin 

sehat dan tempat sampah yang terpilah antara sampah organik dan anorganik, 

akan tetapi masih ada beberapa hal terkait penyediaan sarana dan prasarana 

tersebut yang dapat dikatakan masih belum maksimal, seperti contohnya sekolah 

ini belum menyediakan sebuah tempat yang dapat digunakan untuk anak makan 

ketika jam istirahat dan sabun untuk mencuci tangan. Melihat dari paparan 

tersebutlah maka peneliti bermaksud untuk meneliti sejauh mana kebijakan 

sekolah ramah anak diterapkan di sekolah ini yaitu dengan mengangkat judul 

“Penerapan Sekolah Ramah Anak pada Sekolah Inklusi di SD Negeri Jatimulyo 1 

Malang”.  

 

 Rumusan Masalah B.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana pemahaman perangkat sekolah di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang 

terhadap sekolah ramah anak ? 
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2. Bagaimana penerapan sekolah ramah anak pada sekolah inklusi di SD Negeri 

Jatimulyo 1 Malang? 

3. Bagaimana kendala dalam penerapan sekolah ramah anak di SD Negeri 

Jatimulyo 1 Malang? 

 

 Tujuan Penelitian C.

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menjelaskan sampai dimana pemahaman perangkat sekolah di SD Negeri 

Jatimulyo 1 Malang terhadap sekolah ramah anak. 

2. Mendeskripsikan sejauh mana penerapan sekolah ramah anak di SD Negeri 

Jatimulyo 1 Malang. 

3. Menjelaskan apa saja kendala yang dihadapi oleh SD Negeri Jatimulyo 1 

Malang dalam penerapan sekolah ramah anak. 

 

 Manfaat Penelitian D.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para 

pembaca terutama dalam pembahasan kebijakan publik. 
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b. Untuk dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan pihak lain 

yang tertarik dengan penelitian ini. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat lebih memperluas ilmu dan 

pengetahuan peneliti, terutama dalam memahami makna sebenarnya 

mengenai sekolah ramah anak. 

b. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk 

melihat sejauh mana penerapan sekolah ramah anak di sekolah tersebut, 

agar kedepannya penerapan dapat lebih ditingkatkan dengan baik. 

c. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

kepada siswa mengenai hak yang harus didapatkannya di sekolah baik 

dari ketersediaan sarana dan prasarana serta mendapatkan pendidikan 

sebaik mugkin yang mencirikan ramah anak. 

d. Bagi dinas pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

penjelasan mengenai dinamika yang terjadi pada suatu institusi sekolah 

dengan adanya penerapan sekolah ramah anak. 

 

 Batasan Penelitian E.

Mengingat adanya keterbatasan kemampuan yang dimiliki dan luasnya 

cakupan dalam permasalahan, maka penelitian terkait Penerapan Sekolah Ramah 

Anak pada Sekolah Inklusi di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang ini dibatasi dengan: 
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Kebijakan SRA, Pelaksanaan Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Terlatih Hak-Hak Anak, Sarana dan prasarana SRA, dan Partisipasi anak di 

sekolah. Penelitian ini juga dibatasi dengan melakukan penelitian dalam proses 

pembelajaran hanya pada dua kelas yaitu satu kelas rendah di kelas 2 dan satu 

kelas tinggi di kelas 4.  

 

 Definisi Operasional F.

Definisi operasional dimaksudkan guna menghindari kesalahpahaman 

mengenai makna atau penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan 

dalam penelitian, adapun penjelasan mengenai variabel tersebut sebagai berikut: 

1. Sekolah Ramah Anak (SRA) dapat dimaknai, “sebagai suatu satuan lembaga 

pendidikan yang dapat memfasilitasi dan memberdayakan potensi anak, 

memberikan hak anak untuk berpartisipasi dan melindungi anak dari tindak 

kekerasan serta diskriminasi dengan cara menciptakan program sekolah yang 

memadai, lingkungan yang kondusif dan edukatif (Asrorun et al., 2016:6). 

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa sekolah ramah anak adalah sekolah 

yang berupaya untuk menjamin dan memenuhi semua hak yang dimiliki oleh 

anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan penuh dengan 

tanggung jawab, sehingga anak dapat mengembangkan potensi yang 

dimilikinya secara maksimal.  

2. Stainback dan stainback (1990) (dalam Dadang, 2015:52) mengemukakan 

bahwa, “Sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua siswa, baik 



10 

siswa yang memerlukan bantuan khusus maupun siswa yang tidak 

memerlukan bantuan khusus di kelas yang sama”. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sekolah inklusi merupakan sebuah 

lembaga institusi formal yang menjadikan sekolah sebagai tempat agar setiap 

anak dapat diterima menjadi bagian dari sekolah tersebut, baik anak normal 

maupun anak berkebutuhan khusus yang ditempatkan di sekolah dan kelas 

yang sama.  


