
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan  inklusi  adalah suatu layanan  pendidikan  yang  memberikan

kesempatan yang luas bagi peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama di

kelas reguler bersama teman-teman seusianya. Menurut Staub dan Peck (dalam

Ilahi,  2013:27)  pendidikan  inklusi  yaitu penempatan  peserta  didik

berhambatanringan, sedang,  hingga berat di  kelas reguler. Hal ini  sama halnya

dengan yang diungkapkan oleh O’Neil (dalam Ilahi, 2013:27) yang mengatakan

pendidikan inklusi merupakan suatu layanan pendidikan  yang mempersyaratkan

agar peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan layanan di sekolah-sekolah

terdekat, bersama teman-temannya di kelas reguler.  Dengan pendidikan inklusi,

peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama denganpeserta didik reguler

untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang mencanangkan

sekaligus menyelenggarakan pendidikan inklusi. Hal ini berdasarkan pada Pergub

Jatim No. 6 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Provinsi

Jatim menguatkan  Provinsi  Jatim sebagai  provinsi  yang  peduli  dengan  dunia

pendidikan khususnya pendidikan inklusi. Pada tahun 2011, dari 38 Kabupaten/

Kota di Jawa Timur, 15 daerah telah membuka program pendidikan bagi Peserta

didik  berkebutuhan  khusus  (ABK)  atau  sekolah  inklusi  diantaranya  Surabaya,

Banyuwangi,  dan  Malang.  Pelaksanaan pendidikan  inklusi  di  Provinsi  Jatim

berdasarkan Pergub No. 6 Tahun 2011 BAB III Pasal 3 menyatakan pendidikan
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inklusi  dilaksanakan pada  Pendidikan  Anak  Usia  Dini (PAUD)  dan  Sekolah/

Madrasah, dimana setiap Kecamatan minimal mempunyai 1 (satu) unit PAUD dan

1 (satu) Sekolah/ Madrasah untuk setiap jenjangnya (pasal 4). Setiap PAUD dan

Sekolah/  Madrasah  dalam  pasal  3  memprioritaskan  bagi  peserta  didik

berkebutuhan  khusus  yang  bertempat  tinggal  berdekatan  dengan  sekolah/

madrasah dan disetujui oleh orang tua peserta didik yang bersangkutan.

Pergub Jatim No. 6  Tahun  2011 BAB II  Pasal  2  menyebutkan  tujuan

pendidikan inklusi  yaitu:  (a)  Memberikan kesempatan  yang sama bagi peserta

didik  yang  memiliki  hambatan fisik,  emosional,  mental,  dan  sosial  atau

mempunyai kecerdasan dan/ atau bakat istimewa untuk mendapatkan pendidikan

yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  kemampuannya.  (b)  Melaksanakan

pendidikan yang menghargai perbedaan, dan tidak diskriminatif bagi peserta didik

berkebutuhan  khusus.  Dengan  tujuan  tersebut,  kesempatan  mendapatkan

pendidikan  bagi peserta  didik  berkebutuhan khusus  semakin  luas  sama halnya

dengan  kesempatan  pendidikan  bagi  peserta  didik  reguler.  Peserta  didik

berkebutuhan khusus  bersama teman-teman sebayanya dapat belajar bersama di

kelas yang sama. 

Peserta didik berkebutuhan khusus mempunyai kekhususan yang beraneka

ragam, baik  dari jenis ketunaan, kemampuan, potensi,  dan kebutuhannya. Oleh

karena itu, layanan yang diberikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus tidak

bisa  disamakan,  melainkan  menyesuaikan  dengan  karaktersitik  dan  kebutuhan

masing-masing  peserta  didik  berkebutuhan  khusus.  Dalam  pelaksanaannya,

sekolah  yang menyelenggarakan  pendidikan inklusi menempatkan peserta didik

berkebutuhan  khusus  di  kelas-kelas  reguler  bersama  teman-teman  sebayanya.
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Namun,  peserta  didik  berkebutuhan khusus  tetap  harus  dilayani  dan  diberikan

layanan secara mandiri dan intens sesuai dengan jenis mampu kemampuannya,

sehingga peserta didik berkebutuhan khusus dapat terlayani secara optimal. 

Salah satu SD di Kota Malang yang menyelenggarakan pendidikan inklusi

yaitu SDN Sumbersari 2 Malang. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan

pada  hari  Rabu  tanggal  1  November  2017  kepada  Guru  Pembimbing  Khusus

(GPK) di SDN Sumbersari 2 Malang dan observasi tanggal 3 November 2017 di

ruang sumber, menghasilkan bahwa SDN Sumbersari 2 Malang merupakan salah

satu  dari 4 (empat) SD yang ditunjuk langsung dari Pemerintah Pusat bahwa Kota

Malang khususnya SDN Sumbesari 2 Malang sebagai sekolah rintisan pertama

yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. SDN Sumbersari 2 Malang ditunjuk

sebagai  sekolah  rintisan  pertama penyelenggara  pendidikan inklusi  pada  tahun

2009.  SDN Sumbersari  2  Malang   memiliki  jenjang  kelas  mulai  dari  kelas  1

sampai kelas VI. Dimana setiap jenjang kelas memiliki 1 rombongan belajar. SDN

Sumbersari  2  Malang  dikatakan  sebagai  sekolah  penyelenggara  inklusi  karena

sekolah  ini  menerima peserta  didik  berkebutuhan  khusus  untuk  mendapatkan

layanan bersama teman-teman sebayanya di kelas reguler. Perekrutan atau seleksi

masuk untuk peserta didik berkebutuhan khusus di SDN Sumbersari  2 Malang

sama halnya dengan seleksi masuk untuk peserta didik reguler, hanya saja untuk

peserta didik berkebutuhan khusus ditambahkan laporan terapi, hasil tes psikologi

dari ahli psikolog atau laporan hasil dari dokter ahli.

Hasil  wawancara  menyebutkan  bahwa  tidak  semua  peserta  didik

berkebutuhan  diterima  di  sekolah  dasar  penyelenggara  pendidikan  inklusi

dikarenakan dari Dinas Pendidikan memberikan syarat-syarat khusus agar peserta
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didik  dapat  terlayani  dengan  baik  sesuai  dengan  kebutuhannya.  Syarat-syarat

tersebut antara lain : (a)  IQ tidak kurang dari 70, jika kurang dari 70 disarankan

ke sekolah yang memiliki fasilitas; (b) tidak boleh menerima peserta didik yang

hiperaktif;  (c)  1  rombongan  belajar  atau  1  kelas  maksimal  2  peserta  didik

berkebutuhan khusus.  Jika sekolah  tidak mampu untuk melayani  peserta  didik

berkebutuhan khusus  pada sekolah reguler, Dinas Pendidikan menyarankan agar

peserta didik berkebutuhan khusus dimasukkan ke sekolah yang memiliki fasilitas

seperti  Sekolah  Luar  Biasa  (SLB).  Namun  pada  kenyataannya,  di  SDN

Sumbersari 2 Malang, ada kelas yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus

lebih dari 2 peserta didik.  

Tahun ajaran 2017/ 2018, SDN Sumbersari 2 Malang memiliki 15 peserta

didik berkebutuhan khusus. Jenis ketunaan peserta didik berkebutuhan khusus di

SDN Sumbersari 2 Malang antara lain: Autis, ADHD, Down Sindrom, Lamban

Belajar, dan Kesulitan Belajar.  Penempatan peserta didik berkebutuhan khusus di

jenjang  kelas  diawali  dengan  proses  identifikasi  peserta  didik  yang  tergolong

berkebutuhan khusus. Kemudian dilakukan assessment untuk menggali informasi

tentang  hasil  awal  pengetahuan  peserta  didik.  Jika  dalam  hasil  assessment

ditemukan  peserta  didik  yang  dikatakan  belum mampu berbaur  dengan  teman

regulernya,  maka  peserta  didik  tersebut  diberikan  waktu  untuk  penyesuaian,

namun penyesuaian tersebut tergantung dari karaktersitik masing-masing peserta

didik. Dari 15 peserta didik berkebutuhan khusus tersebut terdapat 3 peserta didik

transisi reguler. Dalam artian bahwa 3 peserta didik berkebutuhan khusus tersebut

sudah  bisa  mengikuti  pembelajaran  seperti  teman-teman  regulernya.  3  (tiga)

peserta didik tersebut masing-masing berada di jenjang kelas 2, 4, dan 6.
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Peserta didik berkebutuhan khusus di SDN Sumbersari 2 Malang setiap

harinya mengikuti  pembelajaran di kelas masing-masing sesuai dengan jenjang

kelasnya. Model penempatan yang diterapkan di SDN Sumbersari 2 Malang yaitu

menggunakan model penempatan Pull Out, model tersebut menempatkan peserta

didik  berkebutuhan  khusus  di  kelas  regular belajar  bersama  dengan  teman-

temannya namun di  hari  tertentu peserta  didik berkebutuhan khusus ditarik  ke

ruang sumber. Ruang sumber adalah kelas yang diperuntukkan bagi peserta didik

berkebutuhan  khusus  untuk  belajar  intensif  bersama  Guru  Pembimbing

Khususnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dalam pelaksanaannya,

peserta  didik  berkebutuhan  khusus  ada  2  hari  untuk  belajar  di  ruang  sumber.

Ruang  sumber  SDN  Sumbersari  2  Malang  diadakan  sejak  tahun  2009  yang

dicanangkan oleh GPK, yang mana ruang sumber ini berfokus untuk memperbaiki

materi tertentu yang tidak dapat diikuti oleh peserta didik berkebutuhan khusus di

kelas reguler. Pelaksanaan pemberian layanan individual di ruang sumber di SDN

Sumbersari  2  Malang untuk masing-masing kelas  mendapatkan 2 hari,  namun

tidak menutup kemungkinan jika ada  peserta  didik  berkebutuhan khusus  yang

mengalami tantrum di kelas maka oleh Shadow Teacher nya ditarik untuk belajar

di  ruang sumber. Jadi  jadwal  untuk masing-masing  kelas  mendapatkan  2  hari

terkadang bisa berubah, disesuaikan dengan kondisi peserta didik berkebutuhan

khusus.  Pelaksanaan  layanan  pembelajaran  individual  di  SDN  Sumbersari  2

Malang dilaksanakan di ruang perpustakaan. Jumlah peserta didik yang mengikuti

layanan pembelajaran individual di ruang sumber tergantung dari jadwal setiap

harinya. Pelaksanaan layanan pembelajaran individual juga harus menggunakan
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sebuah  perencanaan  program,  agar  dapat  tercapai  sesuai  dengan  tujuan  dan

kebutuhan yang dimiliki oleh peserta didik berkebutuhan khusus.

Pelaksanaan  layanan  pembelajaran  individual  juga  harus  menggunakan

suatu perencanaan program. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi

menggunakan  RPP  Modifikasi  sesuai  dengan  taraf  kemampuan  dan  potensi

peserta didik, namun jika belum mampu mengikuti RPP Modifikasi menggunakan

PPI (Program Pembelajaran Individual). PPI ini biasanya digunakan untuk peserta

didik  yang  mengalami  kesulitan  belajar,  dan  tidak  mampu  mengikuti  sesuai

dengan RPP sehingga dibuatkan program tersendiri. SDN Sumbersari 2 Malang

sebagai  sekolah  penyelenggara  inklusi  ada  beberapa  peserta  didik  yang

menggunakan  RPP  Modifikasi  dan  ada  yang  menggunakan  PPI.  Untuk  RPP

Modifikasi seharusnya setiap peserta didik berkebutuhan khusus dibuatkan sesuai

dengan  kemampuan  dan  kebutuhannya,  namun  karena  di  SDN  Sumbersari  2

Malang terdapat banyak peserta didik berkebutuhan khusus yaitu 15 peserta didik,

Jadi belum semua peserta didik memiliki RPP Modifikasi, begitupun dengan PPI.

Hal ini dikarenakan di SDN Sumbersari 2 Malang hanya memiliki 1 (satu) GPK

untuk  15  peserta  didik  berkebutuhan  khusus.  Idealnya  setiap  peserta  didik

berkebutuhan  khusus  memiliki  1  RPP  Modifikasi  dan  1  PPI  sesuai  dengan

karakter  peserta  didik.  Sedangkan  3  (tiga)  peserta  didik  yang  sudah  transisi

reguler  menggunakan RPP peserta didik reguler. Materi dalam RPP Modifikasi

antara peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus dalam satu

kelas pada dasarnya sama. Namun di RPP Modifikasi, materi untuk peserta didik

berkebutuhan khusus lebih disederhanakan atau diturunkan grade nya. 
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Beberapa  penelitian  tentang  layanan  bagi  peserta  didik  berkebutuhan

khusus  di  sekolah  yang  menyelenggarakan  pendidikan  inklusi  telah  dilakukan

oleh  beberapa  peneliti.  Salah satunya penelitian  yang dilakukan oleh  Supardjo

tahun  2016  di  Sekolah  Dasar  Negeri  III  Giriwono  Wonogiri,  dengan  judul

“Pengelolaan Pembelajaran Peserta didik berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar

Penyelenggara Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar Negeri III Giriwono Wonogiri”.

Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya:  perencanaan  pembelajaran  bagi  peserta

didik berkebutuhan khusus, pelaksanaan pembelajaran peserta didik berkebutuhan

khusus  di  kelas  khusus,  dan  penilaian  pembelajaran  bagi  peserta  didik

berkebutuhan khusus.

Paparan kenyataan di atas, peneliti ingin mengetahui gambaran mendalam

mengenai pelaksanaan pemberian layanan individual dalam bentuk PPI di rintisan

pertama sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kota Malang yaitu di SDN

Sumbersari  2  Malang  baik  dalam  penyusunan  perencanaan  program

pembelajarannya  maupun  proses  pelaksanaannya.  Penelitian  yang  dilakukan

berkaitan dengan perencanaan dan proses pelaksanaan PPI di SDN Sumbersari 2

Malang. Penggambaran perencanaan dan proses pelaksanaan PPI perlu dilakukan

untuk  menggambarkan  perencanaan dan  proses pelaksanaan  PPI  di  sekolah

penyelenggara  inklusi,  sudah sesuai  dengan  pelaksanaan  pemberian  layanan

individual yang ideal atau belum. Oleh karena itu penelitian tentang pelaksanaan

PPI di SDN Sumbersari 2 Malang ini penting untuk dilakukan.



8

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perencanaan PPI pada sekolah penyelenggara inklusi  di SDN

Sumbersari 2 Malang ?

2. Bagaimana pelaksanaan PPI pada sekolah penyelenggara inklusi di SDN

Sumbersari 2 Malang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk  mendeskripsikan  perencanaaan  PPI  pada  sekolah  penyelenggara

inklusi di SDN Sumbersari 2 Malang.

2. Untuk  mendeskripsikan  proses  pelaksanaan  PPI  pada  sekolah

penyelenggara inklusi di SDN Sumbersari 2 Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

a. Diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat  menambah  wawasan,

pengetahuan, dan ilmu dalam bidang pendidikan bagi Peserta didik

berkebutuhan  khusus,  terutama  kaitannya  dalam  pengembangan

layanan untuk peserta didik berkebutuhan khusus  pada sekolah yang

menyelenggarakan pendidikan inklusi.
b. Diharapkan berguna untuk menambah informasi berhubungan dengan

layanan bagi  peserta  didik berkebutuhan khusus bagi  sekolah yang

menyelanggarakan pendidikan inklusi.

c. Dapat menjadi  referensi bagi penelitian  yang akan datang agar lebih

baik dan lengkap.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

1) Memberikan pengalaman bagi peneliti yang dapat dijadikan bekal

dan  bahan  untuk  melakukan  kegiatan  pembelajaran  yang  akan

datang.

2) Menambah  pengetahuan  dan  wawasan  tentang  layanan  yang

diberikan  untuk  peserta  didik  berkebutuhan  khusus  di  sekolah

yang menyelenggarakan inklusi.

b. Bagi Guru

1) Sebagai  rujukan  untuk  menambah  pemahaman  terhadap

pelaksanaan  pemberian  layanan  individual  di  sekolah

penyelenggara inklusi.

2) Untuk memperkaya dalam praktik pelaksanaan pemberian layanan

bagi  peserta  didik  berkebutuhan  khusus  sesuai  dengan

kebutuhannya di sekolah inklusi. 

E. Batasan Penelitian

Pada penelitian analisis kelas khusus ini, peneliti memfokuskan penelitian

pada:

1. Perencanaan  program  pembelajaran  individual  (PPI)  di  sekolah

penyelenggara inklusi SDN Sumbersari 2 Malang.

2. Implementasi dari PPI.
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F. Definisi Operasional

1. Pendidikan  inklusi  yaitu sistem  layanan  pendidikan  yang  memberikan

kesempatan  bagi  peserta  didik  berkebutuhan  khusus  agar  dapat  belajar

bersama di kelas reguler dengan teman-teman sebayanya.

2. PPI (Program Pembelajaran Individual) adalah suatu rancangan program

bagi  peserta  didik  yang  mengalami  hambatan agar  mendapatkan suatu

layanan pendidikan  yang disesuaikan dengan kemampuan,  potensi,  dan

kebutuhannya.
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