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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan tonggak dasar untuk memanusiakan manusia. 

Melalui pendidikan, seseorang bisa dikatakan menjadi manusia seutuhnya. Hal itu 

dikarenakan selama mengenyam pendidikan manusia akan dibekali bahan-bahan 

untuk mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini. Dengan pendidikan pula 

manusia dapat mengetahui arti dari menjadi manusia itu sendiri. Manusia akan 

tahu betul untuk apa hidup dan hidup itu untuk apa. Jika manusia tersebut sudah 

tahu betul untuk apa dia hidup dan hidupnya dihabiskan untuk apa saja, maka dia 

akan berusaha menghargai dan menjalani kehidupannya yang akan datang. 

Selama ia mengerti betul untuk apa dedikasi hidupnya, maka ia tidak akan 

menyianyiakan kesempatan itu dan berusaha menajalaninya sebaik mungkin. 

Di Indonesia, kemampuan untuk memahami arti hidup memang belum 

sebaik yang dicita-citakan oleh leluhur kita. Masyarakat sekarang lebih cenderung 

melihat sisi materil walaupun di lain sisi masih ada sedikit orang yang lebih 

mengutamakan moril. Mereka mamandang bahwa materi adalah segalanya, dan 

berusaha meraihnya dengan berbagai macam cara meskipun itu melanggar nilai-

nilai moralitas kemanusiaan. Hal ini sangat bertentangan dari tujuan dari 

pendidikan itu sendiri. Realitas yang ada menunjukkan bahwa seseorang yang 

telah menempuh pendidikan hingga jenjang yang tinggi sekalipun telah menabrak 

nilai-nilai kemanusiaan demi memperoleh harta maupun tahta demi dirinya 
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sendiri. Bahkan tidak jarang pula ada embel-embel dusta dan tipu daya untuk 

memperoleh apa yang mereka inginkan, yakni tahta atau kekuasaan. 

Padahal dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 mengatakan 

bahwa leluhur bangsa ini mempunyai cita-cita menjadikan bangsa ini untuk 

menjadi cerdas. Dalam hal ini, cerdas tidak selalu berkaitan dengan logikanya 

saja, namun juga memiliki budi pekerti yang luhur. Selain itu, cerdas disini juga 

berarti bahwa setiap warga negaranya memiliki akhlaq yang mulia. Untuk 

mewujudkan cita-cita leluhur tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan.  

Melalui pendidikan yang berkualitas negara akan menyiapkan warga 

negaranya untuk menjadi cerdas dalam berbagai aspek. Pendidikan sebagai 

penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk 

membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik (Tirtarahardja & 

Sulo, 2005: 35). Namun istilah baik ini masih bersifat relatif, hal ini dikarenakan 

pandangan dari masing-masing negara berbeda dalam falsafah hidup maupun 

ideologinya. 

Di Indonesia sendiri penyelenggaraan pendidikan sudah diatur oleh 

negara, tepatnya pemerintah yang berhak menyelenggarakannya. Dalam Undang-

undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 berbunyi bahwa “setiap warga negara berhak 

mendapat pendidikan”. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak 

dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Baik berupa 

pendidikan formal, pendidikan non-formal maupun pendidikan informal. 

Peneliti disini hanya akan berfokus pada masalah tentang pendidikan 

formal saja, dan semua orang yang menyandang status Warga Negara Republik 

Indonesia berhak memperoleh pendidikan tanpa memandang latar belakangnya. 
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Apakah seorang yang kaya, miskin, rupawan, buruk rupa, berpangkat, rakyat 

jelata, anak normal maupun anak yang perlu perhatian khusus. Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) pun juga berhak mendapatkan pendidikan yang 

semestinya mereka dapat, karena mereka juga perlu dididik untuk tumbuh 

kembangnya meskipun kemampuannya terbatas.  

Kondisi ABK di Indonesia sendiri masih tergolong kurang mendapat 

perhatian. Kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak, khususnya bagi anak 

ABK menurut para orang tua masih sangat rendah. Hak anak untuk mendapatkan 

kasih sayang orang tua mereka bukanlah tuntutan, melainkan kewajiban orang tua 

untuk mendapatkan simpati dan perasaan cinta yang tulus (Illahi, 2013: 118). Rasa 

simpati dan cinta yang tulus dari orang tua ini juga bisa berwujud sebagai 

pemberian pendidikan selayaknya bagi buah hatinya yang berkebutuhan khusus. 

Dengan menempatkan ABK yang sesuai kemampuannya pada pendidikan yang 

selayaknya minimal anak tersebut sudah mampu memandirikan dirinya sendiri 

tanpa bergantung pada orang tuanya. 

Sejak dulu, memang sudah ada tempat dimana bagi ABK untuk 

memperoleh pendidikan. Tempat tersebut sering diistilahkan sebagai SLB 

(Sekolah Luar Biasa) yang dapat menampung mereka dan memberikan 

pendidikan yang setara dengan kemampuan mereka. Namun disana pasti juga 

terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya mereka ditempatkan di SLB 

yaitu para pembimbing atau guru dapat dengan mudah mengawasi dan memberi 

arahan kepada mereka. Bakat dan potensi mereka dapat dikembangkan dan 

disalurkan pada hal yang lebih positif. Dan tidak hanya itu saja, melainkan masih 

ada kelebihan-kelebihan lain dengan menempatkan ABK di SLB. Di lain sisi, juga 
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terdapat kekurangan dengan menempatkan para ABK di SLB untuk memperoleh 

pendidikan, salah satunya yaitu kurangnya jiwa sosialisme anak ABK. 

Relitas yang ada menunjukkan bahwa mereka hanya bersosialisasi 

terhadap sesama penyandang kelainan. Mulai dari anak tunarungu, tunadaksa, 

tunagrahita, tunawicara, tunalaras, tunanetra serta anak autis. Mereka hanya 

terbiasa di lingkungan sesama komunitas mereka, yaitu para anak berkebutuhan 

khusus dan tanpa mengenal orang-orang luar atau orang normal. Meskipun yang 

mengajar dan mendidik mereka adalah orang normal, mereka tidak bisa bergaul 

dengan teman sebayanya yang normal. 

Solusi dari kekurangan SLB di atas yaitu adalah Pendidikan Inklusif. 

Istilah ini muncul karena keterbatasan Anak Berkebutuhan Khusus untuk 

menyiapkan mereka mampu beradaptasi di masyarakat. Pendidikan inklusif 

menurut Illahi (2013: 24) adalah “sebuah konsep yang menampung semua anak 

yang berkebutuhan khusus ataupun anak yang memiliki kesulitan membaca dan 

menulis”. Konsep pendidikan tersebut memberikan kesempatan para ABK untuk 

bersosialisasi dengan anak normal lainnya di lingkungan sekolah. 

Solusi pendidikan inklusif merupakan manifestasi atau terobosan para 

penyelenggara pendidikan bagi kaum disabilitas sebelumnya. Pendidikan inklusif 

lahir sebagai bentuk ketidakpuasan penyelenggaraan pendidikan bagi anak 

berkebutuhan khusus dengan menggunakan sistim segregasi (Garnida, 2015: 47). 

Sistim segregasi merupakan sistim penyelenggaraan pendidikan bagi anak 

berkebutuhan khusus saja tanpa melibatkan anak normal lainnya yang berwujud 

sebagai SLB. Konsep pendidikan segregasi ini sangat bertentangan dengan tujuan 

pendidikan bagi kaum disabilitas. Padahal tujuan dari pendidikan kaum disabilitas 
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adalah untuk menyiapkan mereka agar mampu diterima dan menerima masyarakat 

pada umumnya.  

Kehadiran ABK di sekolah inklusif bukan berarti memberi dampak positif 

bagi mereka. Kondisi mereka waktu di sekolah pasti beragam, kadang diterima 

kadang juga tidak. Hal ini juga memberikan masalah baru pada mereka. Padahal 

tawaran Pendidikan Inklusif ini sangat baik bagi mereka. Namun di lain sisi 

mereka juga mendapat masalah baru dengan berbagai macam reaksi terhadap 

kedatangan mereka pada lingkungan tersebut. Bisa dikatakan ada sedikit 

diskriminasi terhadap kehadiran mereka di lingkungan sekolah, baik oleh teman 

sebaya maupun warga sekolah lain yang belum mengerti cara menerima mereka. 

Permasalahan lain yang timbul adalah kemampuan menangkap pembelajaran di 

kelas yang memaksa mereka beradaptasi dengan berbagai perangkat pembelajaran 

yang digunakan oleh guru. Tentu saja guru juga memodifikasi berbagai perangkat 

pembelajaran agar anak normal dan ABK secara bersama mampu menerima 

materi yang disampaikan. Namun tidak semudah apa yang dibayangkan, karena 

pada proses pembelajaran pasti akan muncul permasalahan-permasalahan yang 

lebih kompleks lagi.  

SDN Ketawanggede Malang juga sudah menerapkan Pendidikan Inklusif. 

Semua anak tanpa terkecuali yakni ABK bisa memperoleh kesempatan yang sama 

untuk memperoleh pendidikan. Kebijakan tersebut menjadi nilai plus bagi sekolah 

tersebut karena mereka terbuka dalam menerima calon peserta didik. Dibalik 

kelebihan tersebut tentu berbagai masalah masih ada untuk diperbaiki demi 

kebaikan peserta didik maupun untuk pihak sekolah. 
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Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan 

pembelajaran pada pendidikan inklusif di SDN Ketawanggede. Hal ini 

dikarenakan untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran, masalah yang 

timbul saat proses pembelajaran serta solusi yang ditawarkan oleh pendidik atau 

guru. Selain itu, peneliti juga tertarik untuk mengetahui keunikan dari proses 

pembelajaran pendidikan inklusif dibandingkan dengan pendidikan di sekolah 

reguler pada umumnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah (2011) tentang Analisis Kebijakan 

Pendidikan Inklusif di SD Negeri Bedali 5 Lawang Kabupaten Malang 

menghasilkan data bahwa kurikulum yang dipakai yaitu KTSP yang disesuaikan 

dengan kebutuhan serta keadaan siswa terutama ABK, pelaksanaan Pendidikan 

Inklusi di sekolah tersebut belum maksimal karena sarana dan SDM guru yang 

belum memadai, dan upaya yang dilakukan antara lain adalah bekerjasama dengan 

SD penyelenggara Pendidikan Inklusi serta SLB Pembina Tingkat Nasional di 

Malang. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fuadi (2011) tentang Analisis 

Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Jakarta memperoleh 

hasil bahwa penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi DKI 

Jakarta merupakan kebijakan yang akomodatif dan fleksibel, definisi yang dipakai 

pemerintah untuk pendidikan inklusif cenderung untuk mendeskripsikan 

penyatuan anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam 

program sekolah, tidak terdapat model pendidikan inklusif yang dijadikan acuan 

dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di lingkungan Dinas Pendidikan 

Provinsi DKI Jakarta, belum semua kategori peserta didik yang telah ditentukan 
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pemerintah tertampung di sekolah inklusif, penunjukkan sekolah-sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta melebihi ketentuan 

yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 

memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan bagi guru-guru inklusi, bantuan 

finansial, bantuan sarana dan prasarana, dan beasiswa bagi sekolah-sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusif. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Faradila (2013) tentang Penerapan 

Pendidikan Inklusif pada Pembelajaran Taman Kanak-kanak Kelompok A (Studi 

Kasus di KOMIMO PLAYSCHOOL Yogyakarta) memperoleh hasil yaitu 

komposisi kelas terdiri dari berbagai aspek keberanekaragaman, yaitu: peserta 

didik non ABK, 2 ABK, 2 guru kelas, 1 Guru Pembimbing Khusus (GPK), 

peserta didik dari berbagai agama dan status sosial ekonomi, setiap peserta didik 

diberi perlakuan yang sesuai dengan kebutuhannya, sistem penerimaan murid baru 

berdasarkan usia anak dan tidak ada tes, meliputi; observasi, pembelian formulir, 

dan pengisian data kondisi fisik anak, menggunakan kurikulum 2010 yang 

mengacu pada Permendiknas no 58 dan dimodifikasi sesuai kebutuhan peserta 

didik, peran kepala sekolah dan guru dalam penerapan pendidikan inklusif yaitu 

menyusun program kegiatan selama 1 tahun. Sedangkan peran orang tua dan 

komite sekolah yaitu: bekerja sama dalam program workshop dan outing class, 

faktor pendukung dalam penerapan pendidikan inklusif, yaitu: SDM dan orang 

tua. Sedangkan faktor penghambat dalam penerapan pendidikan inklusif, yaitu: 

gedung sekolah, GPK, dan guru kelas dalam penanganan ABK, cara mengatasi 

hambatan dalam penerapan pendidikan inklusif yaitu: memilih peserta didik yang 
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mampu menjangkau gedung sekolah, memilih GPK yang berkompeten, dan 

melakukan sharing antara guru kelas dengan GPK. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran inklusif di SDN Ketawanggede 

Malang? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

pembelajaran inklusif di SDN Ketawanggede? 

3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan 

pembelajaran inklusif di SDN Ketawanggede? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran inklusif di SDN 

Ketawanggede Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaan pembelajaran inklusif di SDN Ketawanggede. 

3. Untuk mendeskripsikan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan 

pembelajaran inklusif di SDN Ketawanggede. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan agar memberi dampak atau manfaat bagi semua 

pihak. Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah: 
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1. Dari Segi Teoritis 

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama yang berorientasi 

pada pendidikan guru sekolah dasar (PGSD).  

b. Untuk menjabarkan dan mengkaji lebih dalam penerapan pendidikan 

inklusif pada pembelajaran SD.  

c. Memperkuat teori bahwa pendidikan yang menerapkan inklusivitas 

dapat bermanfaat dan meningkatkan aspek-aspek perkembangan 

peserta didik.  

d. Mengkaji penerapan pendidikan inklusif yang sesuai dengan 

pembelajaran tematik di SD. 

2. Dari Segi Praktik 

a. Bagi pendidik, dengan adanya penerapan pendidikan inklusif pada 

pembelajaran di SDN Ketawanggede dapat menjadi contoh atau 

model melaksanakan pembelajaran untuk SD lainnya. 

b. Bagi pihak sekolah, dengan adanya kegiatan penelitian dapat 

meningkatkan kualitas sekolah dalam proses pembelajaran. 

c. Bagi peneliti, kegiatan penelitian menambah pengalaman dan 

pembelajaran tentang keilmuan yang telah dipelajari selama menjadi 

mahasiswa PGSD 

 

E. Batasan Penelitian 

Adapun batasan masalah yang ingin diteliti meliputi: 

1. Penelitian akan berfokus pada pelaksanan pembelajaran inklusif pada satu 

kelas 
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2. Kelas yang diteliti yaitu kelas 2 A SDN Ketawanggede Malang 

3. Kelas yang diteliti terdapat siswa ABK, yakni sebanyak 2 (dua) siswa, 

yaitu siswa lamban belajar dan siswa autis 

 

F. Definisi Operasional 

Sesuai dengan judul penelitian yaitu Analisis Implementasi Pembelajaran 

Inklusif di SDN Ketawanggede Malang, maka definisi operasional yang perlu 

dijelaskan, yaitu: 

1. Analisis 

Analisis merupakan kegiatan menguraikan pokok bahasan menjadi 

komponen-komponen sehingga dapat diketahui ciri atau tanda dari tiap 

bagian, serta hubungan satu sama lain dan fungsi dari semua keseluruhan. 

Dalam hal ini, kegiatan menguraikan di sini adalah menguraikan 

pembelajaran inklusif di SDN Ketawanggede Malang 

2. Implementasi 

Implementasi adalah penerapan suatu konsep yang sudah direncanakan 

sebelumnya. Pada penelitian ini arti implementasi yaitu penerapan konsep 

pendidikan inklusif di sekolah, yaitu SDN Ketawanggede Malang. 

3. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu proses interaksi memberikan informasi dari 

pendidik kepada peserta didik dengan berpacu pada sumber belajar di 

tempat tertentu. Dalam penelitian ini pembelajaran berarti bahwa 

pembelajaran yang dilakukan adalah kegiatan belajar-mengajar sesuai 
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kaidah pendidikan inklusif dengan memakai kurikulum 2013 atau tematik 

di SDN Ketawanggede Malang. 

4. Pembelajaran Inklusif

Pembelajaran inklusif adalah konsep pendidikan bagi semua, yakni semua

anak baik yang normal ataupun memiliki kebutuhan khusus memperoleh

kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Dalam penelitian

ini pembelajaran inklusif yang diteliti yaitu pendidikan inklusif di SDN

Ketawanggede Malang.


