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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah bimbingan yang harus diberikan oleh orang yang lebih 

memiliki pengetahuan kepada orang yang membutuhkan pengetahuan agar 

hidupnya berjalan dengan baik dan terarah. Menurut Syah (2010:10), “Pendidikan 

dapat diartikan sebagai sebuah pelaksanaan dengan metode-metode tertentu 

sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah laku 

yang sesuai dengan kebutuhan”. Pendidikan perlu diberikan kepada anak sejak 

usia dini agar anak dapat belajar dan memiliki tanggung jawab akan hidupnya 

kelak. Pendidikan didapat bukan hanya dari lingkungan sekolah, pendidikan  juga 

dapat diperoleh dari luar sekolah. Pendidikan diluar sekolah didapat dari 

lingkungan rumah dan lingkungan masyarakat. Sedangkan, pendidikan di sekolah 

adalah pendidikan yang terdapat unsur-unsur  tertentu untuk mendukung 

keberhasilan suatu pendidikan, yaitu guru, siswa dan fasilitas pendukung yang 

lain.  Pendidikan di sekolah Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat (1) yang 

menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu”. Dengan begitu, sudah sangat jelas bahwa 

pendidikan di Indonesia diperuntukan untuk seluruh warga negara Indonesia tak 

terkecuali anak berkebutuhan khusus atau biasa dikenal dengan sebutan ABK. 

Menurut Ramadhan (2013:10), “Anak berkebutuhan khusus atau sering 

disingkat ABK saja adalah mereka yang memiliki perbedaan dengan rata-rata 
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anak seusianya atau anak-anak pada umumnya. Perbedaan ini terjadi 

dalam beberapa hal, seperti pelaksanaan pertumbuhan dan perkembangan yang 

mengalami kelainan atau penyimpangan baik secara fisik, mental-intelektual, 

sosial maupun emosional”. Anak berkebutuhan khusus diklasifikasikan menjadi 

tiga kategori, yakni berat, sedang, dan ringan.  Anak berkebutuhan khusus 

kategori berat biasanya bersekolah di sekolah khusus yang sesuai dengan 

kebutuhannya. Sedangkan anak berkebutuhan khusus dengan kategori sedang dan 

ringan dapat bersekolah bersamaan dengan anak normal di sekolah reguler. Anak 

berkebutuhan khusus bukanlah manusia dengan banyak kelemahan dan 

kekurangan. Anak berkebutuhan khusus hanya membutuhkan perhatian secara 

khusus agar ia dapat melangsungkan hidup layaknya anak normal yang lain. Anak 

berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan anak normal yang lain 

dalam segala aspek kehidupan. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 51 yang menyatakan bahwa “Anak 

yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama 

dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa”. 

Mereka yang menyandang berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan 

anak normal yang lain agar mereka dapat hidup secara mandiri dan dapat 

melayani dirinya sendiri. Walaupun anak berkebutuhan khusus dapat  melayani 

dirinya sendiri, anak berkebutuhan khusus masih tetap memerlukan bantuan orang 

lain yang lebih paham dengan kebutuhannya. 

Dalam pelaksanaan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, 

pemerintah menetapkan dua jalur agar pelayanan untuk anak berkebutuhan khusus 

dapat berjalan dengan baik, yaitu Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Reguler.  
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Sekolah Luar biasa atau pendidikan segregasi adalah sekolah yang di khususkan 

untuk anak-anak berkebutuhan khusus berkategori berat dan sedang.  Di Sekolah 

Luar Biasa juga dibagi menjadi beberapa bagian untuk anak berkebutuhan khusus 

berdasarkan kelainannya. Untuk anak yang memiliki kelainan mata (Tunanetra) 

dapat disekolahkan di SLB-A, lalu untuk anak yang memiliki kelainan 

pendengaran (Tunarungu) dapat disekolahkan di SLB-B dan sebagainya. Satuan 

Pendidikan Sekolah Reguler adalah Sekolah yang diperuntukan untuk anak-anak 

normal. Tetapi, sekarang ini anak berkebutuhan khusus juga mendapat 

kesempatan untuk bersekolah di sekolah reguler bersama dengan anak normal 

yang lain. Keterpaduan antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus ini 

sudah menjadi program pemerintah yaitu, Sekolah Inklusi. Sekolah Inklusi ini 

menjadi “penolong” bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus 

karena melalui program ini, anak normal dan anak berkebutuhan khusus dapat 

belajar satu atap dan hubungan sosial mereka menjadi lebih baik dibandingkan 

dengan anak berkebutuhan khusus yang bersekolah sekolah khusus.  

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan 

Inklusif, Untuk menjadikan sekolah reguler menjadi sekolah inklusi harus 

memenuhi beberapa syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya 

adalah tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang 

ditunjuk. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan program inklusi berjalan dengan 

baik. Tenaga pendidik atau guru kelas juga harus diperhatikan. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran guru kelas yang dibantu dengan guru pendamping 

khusus harus mampu melayani dan mendampingi anak berkebutuhan khusus yang 

berada dalam satu kelas tersebut. Sehingga anak berkebutuhan khusus dapat 
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belajar secara maksimal bersama dengan anak normal dan hubungan sosial 

mereka menjadi baik. 

Menurut Syah (2010:111), “Proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan 

perubahan perilaku kognitif, afektif dan psikomotor yang terjadi dalam diri siswa. 

Perubahan tersebut bersifat positif dalam arti berorientasi kearah yang lebih maju 

daripada sebelumnya”. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru kelas dan 

anak berkebutuhan khusus tanpa adanya guru pendamping khusus akan akan 

menyulitkan guru kelas tersebut. Karena anak berkebutuhan khusus yang 

memiliki perbedaan, anak membutuhkan layanan yang berbeda dengan anak 

normal yang ada pada satu ruang kelas tersebut. 

SDN Mojorejo 1 Batu merupakan sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah 

sebagai sekolah inklusi. Pada observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 

23 November 2017 Guru Pendamping Khusus di SDN Mojorejo 1 Kota Batu 

mengatakan bahwa, “Terdapat 12 anak berkebutuhan khusus yang bersekolah 

disana dan tersebar disemua jenjang kelas. Kelainan yang dimiliki anak rata-rata 

adalah Tunagrahita”. Di SDN Mojorejo 1 Kota Batu memiliki 1 orang guru 

pendamping khusus. Guru tersebut melayani 12 anak berkebutuhan khusus yang 

memiliki karakeristik dan kemampuan yang berbeda. Dalam Pelaksanaan 

pembelajaran, semua anak berkebutuhan khusus  yang memiliki kelainan dalam 

kategori sedang dikumpulkan dalam satu ruang kelas . 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian tentang layanan yang diberikan guru kepada anak berkebutuhan khusus  

serta faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan 

pembelajarannya. Penelitian ini diharapkan dapat  memberikan pengetahuan dan 
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wawasan mengenai layanan yang diberikan pada pelaksanaan pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus. Untuk itu, peneliti akan melakukan penelitian skripsi yang 

berjudul ”Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus di 

SDN Mojorejo 1 Kota Batu”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang diberikan oleh guru 

kepada anak berkebutuhan khusus ? 

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan 

pembelajaran anak berkebutuhan khusus ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan 

diadakannya penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran yang diberikan guru 

kepada anak berkebutuhan khusus 

2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan ilmu pengetahuan dan wawasan 

tentang pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada 

sekolah dasar. 

2. Manfaat Praktis 

a) Untuk sekolah : 

Dengan dilakukannya penelitian tersebut, sekolah akan mendapat 

masukan berupa saran untuk meningkatkan pelayanan yang 

seharusnya diberikan kepada anak berkebutuhan khusus.  

b) Untuk guru 

Dengan dilakukannya penelitian tersebut, diharapkan dapat 

memberikan gambaran dan sebagai bahan rujukan kepada guru 

untuk pelaksanaan pembelajaran yang seharusnya diberikan kepada 

anak berkebutuhan khusus. 

c) Untuk Peneliti : 

Dengan dilakukannya penelitian, peniliti mendapatkan banyak 

wawasan dan dapat mengetahui pelayanan yang seharusnya 

diberikan ketika menjumpai anak berkebutuhan khusus. Serta 

mengetahui faktor pendukung dan penghambat, serta cara 

mengatasinya. 
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E. Batasan Penelitian 

Permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus 

sangat beragam. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada layanan anak 

berkebutuhan khusus di SDN Mojorejo 1 Kota Batu. Penelitian ini difokuskan 

pada anak berkebutuhan khusus pada siswa yang berada pada kelas awal, yaitu 

kelas 1, 2 dan 3. 

F. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara peneliti dengan pihak lain yang 

turut serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini,  maka diperlukan definisi 

operasional agar memperjelas dan mempertegas pemahaman antar kedua belah 

pihak. Berikut penjelasannya : 

1. Anak berkebutuhan khusus 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan baik 

secara fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang rata-

rata berbeda dengan anak sesusianya. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus 

Pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus adalah kegiatan 

pembelajaran yang terdapat anak berkebutuhan khusus  dan guru 

pendamping khusus didalam kelas tersebut.  

 

 




