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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah secara tegas menjamin setiap warga Negara untuk mendapatkan 

hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, hal ini tercantum 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. 

Pendidikan inklusi dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang 

mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak 

sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, 

khususnya pasal 51 yang berbunyi, “anak yang menyandang cacat fisik dan/atau 

mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh 

pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa”.  

Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa siswa berkebutuhan khusus 

mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas, tenaga pendidik yang 

profesional maupun kesempatan bersekolah di sekolah reguler seperti siswa 

normal lainnya. Bukan hanya belajar bersama siswa reguler, tetapi siswa 

berkebutuhan khusus akan dilatih untuk mandiri dan berinteraksi sosial dengan 

lingkungan sekitar. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, sekolah juga 

harus bisa menyesuaikan dengan kurikulum anak berkebutuhan khusus, fasilitas, 

sarana dan prasarana maupun dalam sistem pembelajaran yang harus 
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menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa 

berkebutuhan khusus.  

Penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat menjadi problematika di 

kalangan masyarakat maupun pihak sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi. 

Dari hasil survey di lapangan, masyarakat mengatakan bahwa mereka takut jika 

anak-anak mereka ada dalam satu sekolah yang sama dengan siswa berkebutuhan 

khusus, maka proses pembelajaran anak-anak mereka akan terganggu dan tidak 

maksimal. Guru akan lebih sering memperhatikan siswa berkebutuhan khusus 

karena siswa tersebut memerlukan layanan khusus. Sebagian masyarakat juga 

berpendapat bahwa mereka tidak ingin jika anak-anak mereka disamakan dengan 

siswa berkebutuhan khusus seperti fasilitas ataupun sarana dan prasarananya.  

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, beberapa sekolah yang ditunjuk 

sebagai sekolah inklusi juga mempunyai kendala tersendiri. Karena sekolah inklusi 

membutuhkan kesiapan yang matang baik dari segi kurikulum yang menyesuaikan 

dengan siswa berkebutuhan khusus, fasilitas, sarana dan prasarana maupun tenaga 

pendidik. Fasilitas dan sarpras di sekolah inklusi hendaklah menyesuaikan dengan 

kebutuhan peserta didik tanpa membeda-bedakan dengan siswa reguler. Tenaga 

pendidik di sekolah inklusi juga harus dari tenaga ahli dalam menangani siswa 

berkebutuhan khusus. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan pendidikan 

inklusif akan berjalan dengan baik. 

Di Kota Malang terdapat 57 sekolah dengan latar belakang inklusi 

(Depdiknas, 2015). Diantaranya SDN Sumbersari 1, 2 dan 3, SDN Ketawanggede, 

SDN Jatimulyo 1 dan 3, SDN Purwantoro 2, SDN Muhammadiyah 4, SDN 
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Tulusrejo 3 dan lain-lain. Dari beberapa sekolah dengan latar belakang inklusi, 

hanya beberapa sekolah yang mempunyai guru pembimbing khusus (GPK) dan 

guru pendamping (shadow teacher).  

Dari hasil observasi di sekolah inklusi, terdapat beberapa sekolah yang 

mempunyai guru pembimbing khusus (GPK) dan guru pendamping (shadow 

teacher) diantaranya  SDN Sumbersari 1, 2 dan 3, SDN Ketawanggede dan SDN 

Jatimulyo 1. Dari masing-masing sekolah tersebut terdapat minimal satu guru 

pembimbing khusus (GPK) sesuai dengan peraturan pemerintah dan terdapat guru 

pendamping (shadow teacher) untuk setiap siswa berkebutuhan khusus di masing-

masing kelas. Dari survey yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 16 November 

2017, pada kenyataannya rata-rata untuk fasilitas yang ada di sekolah inklusi 

belum memadai untuk siswa berkebutuhan khusus. Hanya terdapat ruang sumber 

sebagai kelas khusus siswa berkebutuhan khusus. Fungsi dari ruang sumber sendiri 

untuk tempat belajar siswa berkebutuhan khusus. Dalam ruang tersebut hanya 

terlihat media-media pembelajaran seperti puzzle, balok dan spons untuk belajar 

menjahit sederhana. Selain ruang sumber atau kelas khusus tidak ada lagi fasilitas 

untuk siswa berkebutuhan khusus. 

Dari hasil wawancara dengan Ibu M selaku guru pembimbing khusus (GPK) 

pada tanggal 16 November 2017, guru pembimbing khusus tersebut mengatakan 

bahwa untuk fasilitas siswa berkebutuhan khusus secara khusus yang artinya 

sesuai dengan kebutuhan siswa memang belum ada. Namun fasilitas umum sudah 

ada seperti media pembelajaran. Beliau juga mengatakan bahwa pemerintah masih 

mengusahakan akan memberikan fasilitas-fasilitas khusus yang sesuai dengan 
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kebutuhan masing-masing siswa dengan meminta pihak sekolah untuk mendata 

kembali fasilitas-fasilitas khusus yang dibutuhkan masing-masing siswa 

berkebutuhan khusus. 

 Salah satu sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif adalah SDN 

Sumbersari 1 Malang yang berada di Jalan Bendungan Sigura-gura 1/11 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Di sekolah ini proses pembelajaran 

dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan dan karakteritik siswa. Mengingat 

bahwa di sekolah ini terdapat beberapa siswa berkebutuhan khusus yang mengikuti 

pembelajaran di kelas bersama-sama dengan siswa reguler. Di SDN Sumbersari 1 

Kota Malang juga memfasilitasi siswa berkebutuhan khusus dengan adanya ruang 

sumber yang khusus untuk siswa berkebutuhan khusus. Kemudian adanya guru 

pembimbing khusus (GPK) dan guru pendamping (shadow teacher) yang 

berkolaborasi untuk memberikan layanan khusus untuk anak berkebutuhan khusus. 

Tugas guru pembimbing khusus (GPK) sendiri seperti membuat RPP, PPI, silabus 

dan memberikan pelajaran di ruang sumber. Sedangkan guru pembimbing (shadow 

teacher) memberikan pendampingan didalam kelas selama proses pembelajaran.  

Di kelas II SDN Sumbersari 1 Kota Malang terdapat siswa autis dengan 

inisial R dengan didampingi satu guru pendamping (shadow teacher). Siswa autis 

inisial R tersebut tidak dapat sepenuhnya belajar secara mandiri, mereka belajar 

dengan dibantu oleh seorang guru pendamping (shadow teacher). Perlu diketahui 

bahwa anak autis merupakan anak dengan gangguan fungsi perkembangan otak 

yang kompleks yang dapat ditandai adanya kendala dalam interaksi, komunikasi 

dan perilaku.  
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Tugas guru pendamping tidak hanya mendampingi pada saat pembelajaran 

di kelas, tetapi juga mengajarkan siswa autis inisial R tersebut untuk belajar 

mandiri dan belajar berinteraksi sosial. Selain itu siswa autis inisial tersebut  

mempunyai kendala dalam proses pembelajaran di kelas. Kendala tersebut seperti 

susah dalam keterampilan bahasa dan berbicara. Hal ini secara otomatis akan 

mengganggu proses pembelajaran dalam hal membaca dan keterampilan berbicara. 

Kemudian siswa autis inisial R tersebut susah untuk berkonsentrasi. Hal ini juga 

sangat mempengaruhi proses pembelajarannya di kelas. Sehingga siswa tersebut 

cenderung suka bermain sendiri dan tidak memperhatikan penjelasan atau 

bimbingan dari guru pendamping (shadow teacher). 

Ketika pembelajaran di kelas, siswa sering melamun dan tidak 

berkonsentrasi. Hal ini menjadi problematika atau masalah tersendiri untuk guru 

pendamping karena guru harus selalu memfokuskan siswa ke pembelajaran. Selain 

itu, siswa tersebut masih belum jelas dalam berbicara. Sehingga ketika ia 

menyebutkan angka 1-10 huruf vokalnya yang terakhir terdengar sama semua. 

Siswa inisial R tersebut juga masih belum bisa membaca. Ia bisa menyebutkan 

huruf alphabet namun sering tiba-tiba berhenti ditengah-tengah dan tidak mau 

melanjutkan sampai akhir. Kemudian masalah yang dihadapi oleh guru 

pendamping dalam proses pembelajaran siswa autis yaitu dalam keterampilan 

menulis. Siswa tersebut masih belum bisa menulis dengan mandiri. Artinya masih 

perlu bimbingan dan arahan dari guru pendamping. Siswa tersebut bisa menulis 

ketika guru memberikan contoh terlebih dahulu. Kemudian siswa tersebut menulis 

dibawah tulisan yang dicontohkan oleh guru pendamping.  
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Menurut hasil wawancara dengan guru pendamping (shadow teacher), guru 

pernah mengalami kesulitan untuk mengajarkan siswa autis inisial R tersebut 

menulis tanpa harus diberikan contoh terlebih dahulu oleh guru pendamping. Guru 

memberikan beberapa huruf yang sudah di print dan dipotong seperti a,d,a yang 

nantinya akan menjadi sebuah kata seperti “ada”. Huruf-huruf tersebut akan 

menjadi acuan atau contoh untuk siswa autis dalam menulis. Siswa autis tersebut 

harus melihat contoh huruf-huruf tersebut dan menuliskannya dengan mandiri 

tanpa bantuan dari guru pendamping. Namun setelah dipraktekkan, hasilnya siswa 

autis belum bisa menulis dengan jelas seperti contoh yang dilihatnya. Hasil 

tulisannya belum jelas seperti menuliskan huruf a hampir seperti huruf o. Dari 

permasalahan tersebut terlihat bahwa siswa autis tersebut belum bisa menulis 

secara mandiri tanpa harus diberikan contoh terlebih dahulu oleh guru 

pendamping. 

Dalam proses pembelajaran di kelas, siswa autis sangat membutuhkan  peran 

guru pendamping. Adanya guru pendamping akan membantu proses pembelajaran 

siswa autis saat mengalami kesulitan  pembelajaran di kelas. Namun pada 

kenyataannya selain membantu proses pembelajaran siswa autis, ternyata guru 

pendamping juga mengalami problematika dalam membantu proses pembelajaran 

siswa autis. Dari permasalahan tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian 

yang bejudul ”Problematika Guru Pendamping (Shadow Teacher) dalam 

Membantu Proses Pembelajaran Siswa Autis Di Kelas II SDN Sumbersari 1 

Malang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana problematika guru pendamping (shadow teacher) dalam membantu 

proses pembelajaran siswa autis di kelas II SDN Sumbersari 1 Malang? 

2. Bagaimana solusi dalam mengatasi problematika guru pendamping (shadow 

teacher) dalam membantu proses pembelajaran siswa autis di kelas II SDN 

Sumbersari 1 Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menjelaskan problematika guru pendamping (shadow teacher) dalam 

membantu proses pembelajaran siswa autis di kelas II SDN Sumbersari 1 

Malang. 

2. Menjelaskan solusi dalam mengatasi problematika guru pendamping (shadow 

teacher) dalam membantu proses pembelajaran siswa autis di kelas II SDN 

Sumbersari 1 Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini antara lain : 

a) Penelitian diharapkan mampu menambah khasanah keilmuwan tentang  

problematika guru pendamping dalam membantu proses pembelajaran siswa 

autis. 

b) Dapat menambah literatur tentang strategi dan solusi dalam membantu 

proses pembelajaran siswa autis. 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat dari penelitian diperuntukkan bagi beberapa pihak yang terkait antara 

lain : 

a) Bagi guru 

Guru akan memperoleh pengetahuan dan sumber informasi tentang 

kendala atau masalah guru pendamping (shadow teacher) dalam membantu 

proses pembelajaran siswa autis. Guru juga dapat mengetahui kesulitan-

kesulitan siswa autis dalam proses pembelajaran. 

b) Bagi siswa 

Penelitian ini memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih giat belajar 

dan berlatih dengan didampingi guru pendamping saat proses pembelajaran di 

kelas. 

c) Bagi peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai calon guru dalam 

memberikan layanan bagi anak berkebutuhan khusus seperti siswa autis. 

Kemudian dapat mengetahui kesulitan-kesulitan belajar siswa autis. 

E. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian, penulis mengambil batasan penulisan yang mengacu 

pada problematika guru pendamping dalam membantu proses pembelajaran siswa 

autis di kelas 2 SDN Sumbersari 1 Malang, maka penulis membatasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Peneliti hanya meneliti guru pendamping (shadow teacher) di kelas 2 SDN 

Sumbersari 1 Malang . 
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2. Peneliti melakukan penelitian pada pelaksaanaan pembelajaran di kelas dan 

tidak sampai evaluasi pembelajaran. 

3. Peneliti hanya meneliti problematika shadow saat membantu proses 

pembelajaran siswa autis seperti kesulitan menulis, membaca, berhitung dan 

konsentrasi. 

F. Definisi Operasional 

1. Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik yang berbeda 

dari anak pada umumnya dalam hal fisik, emosi maupun mental. 

2. Anak Autis 

Anak autis adalah anak dengan gangguan sistem saraf yang kompleks yang 

mengakibatkan seorang anak memiliki beberapa gangguan diantaranya perilaku, 

interaksi sosial dan komunikasi.  

3. Pembelajaran  

Pembelajaran adalah proses sosialisasi terhadap teori-teori yang dipelajari 

serta proses interaksi yang dilakukan antara siswa dan guru. 

4. Guru Pendamping (shadow teacher) 

Guru pendamping (shadow teacher) adalah guru yang secara khusus 

mempunyai tugas untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus pada saat 

proses pembelajaran di kelas. 

 




