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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia, tidak 

terkecuali bagi anak luar biasa atau anak berkebutuhan khusus. Dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 diamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai 

kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, yang dipertegas dalam UU RI No. 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maupun dalam Peraturan Mendiknas 

No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki 

Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. (Prastiyono, 2013: 

118). 

Anak berkebutuhan khusus atau disingkat ABK adalah anak yang memiliki 

perbedaan dengn rata-rata peserta didik seusianya atau peserta didik pada umumnya. 

Perbedaan ini terjadi dalam beberapa hal, seperti proses pertumbuhan dan 

perkembangannya yang mengalami kelainan atau penyimpangan baik secara fisik, 

mental-intelektual, sosial maupun emosional (Ramdhan, 2013:10). Perbedaan atau 

kekhususan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus ini tentunya tidak menjadikan ABK 

kehilangan hak-haknya, seperti halnya kehilangan hak dalam memperoleh pendidikan. 

Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus memang sangat penting untuk menunjang 

kepercayaan peserta didik dalam mengikuti jenjang pendidikan sesuai dengan tingkat 

kecerdasan yang dimiliki.  
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Penyelenggaraan sekolah inklusi di Indonesia, dilatar belakangi oleh hak peseta 

didik untuk memperoleh pendidikan. Setiap peserta didik mempunyai kebutuhan. Sebagai 

makhluk Tuhan yang dianggap mempunyai derajat tertinggi di antara makhluk lainnya, 

manusia mempunyai kebutuhan yang paling banyak dan kompleks. Kebutuhan peserta 

didik secara umum mencakup kebutuhan fisik atau kesehatan, kebutuhan social 

emosional,dan kebutuhan pendidikan (Pratiwi, 2015:2). Tidak berbeda dengan peserta 

didik normal, peserta didik berkebutuhan khusus juga mempunyai kebutuhan yang sama 

Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi harus mempunyai kesiapan dalam 

segala hal baik dari segi kesiapan kepala sekolah, guru, kurikulum, sarana prasarana, dan 

sebagainya yang menunjang terlaksananya pendidikan inklusi dengan baik. Tidak hanya 

itu juga tetapi dari peserta didik sendiri yaitu peserta didik normal maupun ABK juga 

harus mempunyai kesiapan mental dalam belajar di sekolah inklusi baik di luar maupun 

saat proses pembelajaran tidak terkecuali dalam pembelajaran matematika. (Hadi, 

2015:1067) 

Pembelajaran untuk Anak Berkebutuhan Khusus (student with special needs) 

membutuhkan suatu strategi tersendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Model 

pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus yang dipersiapkan oleh guru di sekolah, 

ditunjukkan agar peserta didik mampu berinteraksi terhadap lingkungan social. 

Pembelajaran tersebut disusun secara khusus melalui penggalian kemampuan diri peserta 

didik yang didasarkan pada kurikulum tematik 2013 (Anggraini, 2014:3). 

Guru merupakan orang terdekat kedua setelah orang tua di rumah. Selain menjadi 

seorang pendidik, guru juga menjadi orangtua kedua bagi peserta didik k dan asetika di 
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sekolah. Peran seorang pendidik dalam pendidikan adalah mengarahkan peserta didik 

sesuai dengan potensi dan bakat yang dimilikinya. Seorang guru dalam pembelajaran 

inklusif lebih ditekankan pada kemampuan mengelola kelas pada saat pembelajaran serta 

mampu membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan.  

Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki 

potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Proses pembelajaran di sekolah inklusi yang 

memiliki peserta didik berkebutuhan khusus sangat berbeda dengan pembelajaran di 

sekolah regular pada umumnya. Namun, para guru di sekolah inklusi umumnya belum 

dipersiapkan dengan matang untuk mengajar ABK, sehingga sering kali para guru 

mengalami kesulitan pada saat pelaksanaan pembelajaran ABK agar dapat belajar seperti 

anak normal lainnya. Sekolah Dasar Negeri Punten 01 Kota Batu merupakan salah satu 

sekolah inklusi di Kota Batu. Sekolah ini telah menjadi sekolah inklusi sejak tahun 2014 

lalu. Di sekolah ini peserta didik berkebutuhan khusus ditempatkan di kelas khusus, 

dengan didampingi oleh guru khusus. Akan tetapi, dalam kelas khusus ini hanya terdapat 

satu orang guru khusus dengan jumlah peserta didik sebanyak 12 yang memiliki 

kekhususan berbeda. Sehingga, jadwal pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan 

khusus ini harus di bagi, ada yang masuk jam pertama dan ada yang masuk jam kedua.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

membahas dan menganalisis mengenai pelaksanaan pembelajaran ABK serta penghambat 

dan pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran ABK dengan judul “Analisis 

Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi SDN Punten 01 Kota 

Batu”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memandang perlu untuk 

merumuskan beberapa masalah, di-antaranya sebagai berikut. 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi SDN 

Punten 01 Kota Batu? 

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus di sekolah inklusi SDN Punten 01 Kota Batu? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan 

khusus di sekolah inklusi SDN Punten 01 Kota Batu. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan 

pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi SDN Punten 01 Kota Batu. 

D. Manfaat Penelitian 

Setiap melakukan penelitian diharapkan dapat memperoleh manfaat, begitu juga dalam 

penelitian ini. Adapun yang bisa diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pelaksanaan pembelajaran 

anak berkebutuhan khusus, kendala yang dialami serta solusi dari kendalayang dialami 

dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi SDN Punten 01 Kota 

Batu.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini  dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang snagat 

berarti tentang pembelajaran anak berkebutuhan khusus dan terutama dalam hal 

penelitian 

b. Bagi guru 

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran yang lebih efektif seta sebagai acuan untuk mengembangkan 

kegiatan belajar mengajar lebih bermutu. 

c. Bagi sekolah 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan pembekajaran 

anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah dan sebagai acuan pengembangan 

pembelajaran anak berkebutuhan khusus yang efektif di sekolah inklusi SDN Punten 

01 Kota Batu.  

E. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah pelaksanaan pembelajaran ABK yang 

mencakup perencanaan, pelaksanaan dan penilaian, serta pendukung dan penghambat 

pada pelaksanaan pembelajaran ABK di SDN Punten 01 Kota Batu. Penelitian ini hanya 

dilakukan pada proses pembelajaran ABK di kelas inklusi atau kelas khusus. 

F. Penegasan Istilah 

Guna memperjelas pemahaman serta agar tidak terjadi kesalahan pemahaman maka perlu 

adanya sebuah penegasan istilah yang jelas. Berikut adalah penegasan istilah dalam 

penelitian ini: 
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1. Anak berkebutuhan khusus

Anak berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki kekhususan 

yang meliputi fisik, mental, intelektual, social maupun emosional.  

2. Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus

Pembelajaran anak berkebutuhan khusus adalah pembelajaran bagi peserta 

didik inklusif yang menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik. 

3. Sekolah Inklusi

Sekolah inklusi adalah sekolah yang menggabungkan layanan pendidikan 

khusus dan regular dalam satu sekolah, dimana anak berkebutuhan khusus 

mendapatkan pembelajaran di kelas khusus, sedangkan siswa yang bukan merupakan 

anak berkebutuhan khusus mendapatkan pembelajaran di kelas regular.  




