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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan merupakan sebuah proses, dimana pelayanan itu sendiri 

berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan 

masyarakat. Pelayanan pada dasarnya merupakan kegiatan atau manfaat 

yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada hakekatnya 

tidak berwujud dan proses produksinya bisa jadi tidak dikaitkan dengan 

suatu produk fisik.1 Sedangkan pelayanan sosial itu sendiri merupakan suatu 

aktivitas yang terorganisir yang mempunyai tujuan terciptanya suatu 

sinkronisasi timbal balik antara individu dan lingkungan sosialnya. 

Salah satu bentuk dari pelayanan yaitu pendidikan. Pendidikan 

memegang peranan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia 

yang unggul dan kompetitif dalam perkembangan zaman yang semakin 

meningkat tajam. Pendidikan itu sendiri mencakup seluruh proses 

kehidupan dalam masyarakat, baik formal maupun non formal. Yang 

dimaksudkan dalam formal dan non formal disini yaitu pendidikan tidak 

hanya didapatkan pada saat dibangku sekolah tetapi juga bisa diperoleh dari 

lingkungan sekitar dalam tumbuh kembang kita. Ketidakadilan dalam 

memperoleh pendidikan menjadi persoalan yang cukup krusial dalam dunia 

pendidikan kita saat ini. Adanya ketidakadilan tersebut membuat banyak 

anak-anak putus sekolah karena kesempatan untuk mendapatkan pendidikan 

                                                             
1 Sukmana, Oman dkk. 2015. Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial. Malang: Intrans 

Publishing. Hal: 105. 
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yang layak tidak mereka dapatkan. Kesempatan untuk memperoleh 

pendidikan yang layak bagi setiap anak di seluruh penjuru dunia, terutama 

di Indonesia merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara sebagai 

pemegang kendali kebijakan dan juga berkewajiban untuk merangkul semua 

anak dari berbagai kalangan, tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus. 

Tidak semua anak dilahirkan secara normal, baik fisik maupun 

psikologis. Banyak diluar sana yang terlahir tidak seberuntung anak-anak 

normal lainnya. Ada yang mengalami hambatan, gangguan, maupun 

kelambatan dalam perkembangannya yang mana memerlukan penanganan 

khusus. Kelompok anak inilah yang sering disebut anak berkebutuhan 

khusus atau disingkat ABK. Dalam menangani permasalahan anak 

berkebutuhan khusus ini memang diperlukan pengetahuan dan 

keterampilan-keterampilan tertentu agar apa yang diperlukan anak tersebut 

dapat terpenuhi. 

Lemahnya tanggung jawab negara dan lingkungan sekitar membuat 

permasalahan anak berkebutuhan khusus semakin meningkat, terutama pada 

era masa kini banyak anak berkebutuhan khusus yang sedang mengalami 

ketimpangan dimana dia merasa terdiskriminasi. Hambatan utama anak 

berkebutuhan khusus dalam mengakses pendidikan bukan pada kondisi 

fisiknya, melainkan pada penerimaan ataupun pandangan sosialnya yang 

kerap terjadi. Anak dapat dikatakan memiliki kebutuhan khusus apabila 

proses belajarnya mengalami kesulitan lebih besar daripada anak-anak 

seusia mereka.2 Pihak penyelenggara pendidikan hendaknya memberikan 

                                                             
2 OPSI dalam Thompson. 2010. Memahami Anak Berkebutuhan Khusus. PT Gelora Aksara 

Pratama. Hal: 12. 
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jaminan bahwa setiap anak akan mendapatkan pelayanan yang dapat 

mengembangkan potensi masing-masing anak karena dengan adanya 

penanganan khusus bagi anak berkebutuhan khusus itu sendiri dapat 

membuat pihak penyelenggara pendidikan dapat mengatasi hambatan-

hambatan yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus. 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 disebutkan 

bahwa, “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan juga 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 5 yaitu “pemerintah memajukan 

imu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang nilai-nilai agama dan 

persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat 

manusia”.3 Pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang dibidang 

pendidikan yaitu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa “setiap warga negara 

mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan”.4 Berdasarkan 

Undang-Undang yang telah ditetapkan tersebut menunjukkan bahwa setiap 

orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak tidak terkecuali anak 

berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus juga mempunyai hak yang 

sama dengan anak normal lainnya dalam mengakses pendidikan. 

Anak-anak yang berasal dari kalangan menengah keatas maupun 

menengah kebawah berhak memperoleh pendidikan yang sama karena 

pendidikan itu sendiri tidak hanya diprioritaskan untuk anak-anak yang 

memiliki tingkat kegeniusan yang tinggi maupun kalangan tertentu tetapi 

                                                             
3 Salinan Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen (Online) 

http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf (diakses pada 19 November 2017 pukul 21.10) 
4 Budiyanto, Prapto, dkk. 2014. Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif. Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Hal: 2. 
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juga bagi mereka yang dianggap terbelakang dari anak-anak normal lainnya. 

Pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus juga harus diperhatikan 

agar mereka tidak termarjinalkan maupun merasa terdiskriminasi dalam 

lingkungan tempat tinggal mereka karena pendidikan juga merupakan hak 

yang harus dipenuhi tanpa melihat latar belakang maupun kondisi fisik 

mereka. Namun pada pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus 

memang diperlukan sistem pembelajaran dan kurikulum yang sesuai agar 

mereka dapat memahami materi yang akan disampaikan nanti. 

Beberapa tahun terakhir, pendidikan inklusif telah menjadi isu yang 

sangat menarik dalam sistem pendidikan nasional karena pendidikan 

inklusif dapat memberikan pengaturan kepada para siswa berkebutuhan 

khusus agar dapat bersekolah di sekolah umum atau reguler. Sekitar 4% dari 

anak usia 15-19 tahun mengalami kesulitan yang signifikan pada setidaknya 

satu domain fungsional (penglihatan, pendengaran, berjalan, konsentrasi, 

maupun memahami orang lain) yang mana dianggap sebagai disabilitas. 

Sensus 2010 menemukan bahwa sekitar 2% dari anak usia 0-14 tahun 

dengan disabilitas. Di Indonesia juga terdapat 2% dari anak usia 0-18 tahun 

yang berjumlah sekitar 1,5 juta anak dan 4% dari jumlah total anak tersebut 

terdapat sekitar 3 juta anak-anak dan remaja yang hidup dengan disabilitas.5 

Beberapa isu yang berkembang mengenai permasalahan pendidikan 

inklusif yaitu pertama mengenai pengembangan kurikulum akomodatif bagi 

anak berkebutuhan khusus dimana dalam pelaksanaan sistem pendidikan 

inklusif ini belum ada kurikulum khusus bagi anak berkebutuhan khusus 

                                                             
5 UNICEF Indonesia, 2013 (online), https://www.unicef.org/indonesia/id/media_20985.html 

(diakses pada tanggal 11 Desember 2017 pukul 23.57) 

https://www.unicef.org/indonesia/id/media_20985.html
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yang bersekolah di sekolah reguler. Kedua yaitu mengenai pengadaan atau 

pengangkatan guru pembimbing khusus di sekolah reguler yang 

menerapkan sistem pendidikan inklusif. Banyak sekali sekolah yang 

menerapkan sistem pendidikan inklusif masih belum terdapat guru 

pembimbing khusus untuk anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di 

sekolah reguler. Hanya terdapat guru reguler atau wali kelas yang 

mendapatkan pelatihan secara singkat mengenai cara pengajaran terhadap 

anak berkebutuhan khusus. Ketiga yaitu mengenai pengadaan ruang sumber 

bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler yang belum memenuhi 

kebutuhan pendidikan inklusif dimana siswa berkebutuhan khusus dijadikan 

satu dalam ruangan dengan anak normal lainnya dan rata-rata mendapatkan 

porsi belajar yang tidak sesuai dengan kemampuannya. 

Di kota Probolinggo sendiri terdapat sekitar 243 anak disabilitas. 

Terdapat 38 Sekolah Dasar (SD), 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 

2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kota Probolinggo yang ditunjuk 

untuk menjadi sekolah dengan menggunakan sistem pendidikan inklusif. 

Sekolah Dasar merupakan sekolah dengan anak berkebutuhan khusus 

terbanyak dibandingkan dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

Di kota Probolinggo, pendidikan inklusif telah diterapkan sejak 

tahun 2014. Pendidikan inklusif yang dimaksudkan disini yaitu anak 

berkebutuhan khusus dapat bersekolah di sekolah umum atau reguler. Tidak 

semua sekolah di kota Probolinggo yang menerapkan sistem pendidikan 

inklusif, hanya beberapa sekolah yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan 
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kota Probolinggo yang menerapkan sistem ini dan diberikan pelatihan 

khusus pendidikan inklusif kepada beberapa tenaga pendidik di sekolah 

terpilih inklusif tersebut. Pelatihan tersebut hanya dilakukan 2 hari sehingga 

tenaga pendidik masih belum begitu menguasai materi dalam pembelajaran 

anak-anak berkebutuhan khusus dan tenaga pendidik ini juga masih 

kebingungan dalam mengatasi permasalahan anak berkebutuhan khusus 

nantinya. Pendidikan inklusif ini juga mengharuskan anak berkebutuhan 

khusus harus mengikuti tes IQ terlebih dahulu yang rata-rata menggunakan 

biaya sendiri. 

Ada beberapa contoh mengenai permasalahan pendidikan inklusif 

yang terjadi pada Sekolah Dasar (SD). Pertama yaitu pada SDN 

Mangunharjo XII Kota Probolinggo yang mana disana belum terdapat guru 

pembimbing khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah 

disana, hanya terdapat guru wali kelas yang merangkap menjadi guru 

pembimbing khusus. Di SDN Mangunharjo XII ini terdapat 11 anak 

berkebutuhan khusus yang mana dengan kategori lamban belajar, kesulitan 

belajar, dan juga autis. Kedua pada SDN Jati 5 yang merupakan SD 

percontohan pendidikan inklusif untuk kategori sekolah negeri. Pada SDN 

Jati 5 terdapat 26 anak berkebutuhan khusus dan hanya terdapat 2 guru 

pembimbing khusus. Sehingga guru wali kelas juga harus bekerja ekstra 

membantu guru pembimbing khusus dalam menangani permasalahan yang 

terjadi pada anak berkebutuhan khusus tersebut. Ketiga yaitu SD IT Permata 

Kota Probolinggo yang merupakan SD pertama yang menerima anak 

berkebutuhan khusus yaitu sejak tahun 2005, namun memang belum ada 
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peraturan resmi mengenai pendidikan inklusif pada saat itu. SD IT Permata 

merupakan salah satu SD swasta yang menjadi percontohan untuk sistem 

pendidikan inklusif di Kota Probolinggo. Pada SD IT Permata terdapat 28 

anak berkebutuhan khusus dengan kategori autis, tunagrahita, tunarungu, 

tunawicara, kesulitan belajar, maupun keterlambatan belajar. Dan juga 

terdapat guru pembimbing khusus terbanyak yaitu 9 orang dan 24 guru wali 

kelas yang saling bekerjasama untuk menyukseskan program inklusi ini. SD 

IT Permata juga mempunyai ruang belajar khusus bagi anak-anak 

berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah tersebut. Oleh karena itu 

peneliti memilih tempat penelitian di SD IT Permata kota Probolinggo. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan, 

maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

1.2.1 Bagaimana model pelayanan pendidikan inklusif di SD IT Permata 

Kota Probolinggo terhadap anak berkebutuhan khusus? 

1.2.2 Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam model 

pelayanan pendidikan inklusif di SD IT Permata Kota Probolinggo 

terhadap anak berkebutuhan khusus? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: 
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1.3.1 Untuk mengetahui model pelayanan pendidikan inklusif di SD IT 

Permata Kota Probolinggo terhadap anak berkebutuhan khusus. 

1.3.2 Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam model 

pelayanan pendidikan inklusif di SD IT Permata Kota Probolinggo 

terhadap anak berkebutuhan khusus. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.1.1 Manfaat Akademis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran dan bahan kajian bagi perkembangan disiplin ilmu 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya 

mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial dalam hal keadilan 

pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus demi terciptanya 

negara yang sejahtera. 

2. Dapat dijadikan sebagai refrensi dan wawasan ilmu pengetahuan 

bagi peneliti lain yang tertarik pada konsentrasi kajian 

pelayanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. 

1.1.2 Manfaat Praktis 

Sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi pihak 

pemerintah daerah, institusi, dan lembaga masyarakat untuk 

menindaklanjuti model pelayanan pendidikan inklusif bagi anak 

berkebutuhan khusus agar pelaksanaan pelayanan pendidikan 
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inklusif lebih tepat, efektif, efisien, professional dan tidak 

diskriminatif. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang akan menjadi batasan 

bagi peneliti yang bertujuan agar tidak terlalu luas dalam pembahasan yang 

menjadikan tidak fokusnya penelitian. Oleh sebab itu, peneliti membuat 

ruang lingkup penelitian dalam mengkaji “Model Pelayanan Pendidikan 

Inklusif di Sekolah Dasar Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Studi 

Kasus di SD Permata Kota Pobolinggo)”, yakni: 

1.5.1 Ketersediaan sarana dan prasarana bagi anak berkebutuhan khusus di 

SD IT Permata Kota Probolinggo. 

1.5.2 Ketersediaan sumber daya manusia atau tenaga pembimbing khusus 

bagi anak berkebutuhan khusus di SD IT Permata Kota Probolinggo. 

1.5.3 Model pelayanan pendidikan inklusif di SD IT Permata Kota 

Probolinggo bagi anak berkebutuhan khusus. 

1.5.4 Faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan pendidikan 

inklusif di SD IT Permata Kota Probolinggo. 

Sesuai pada rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini 

maka penelitian ini memfokuskan pada model pelayanan pendidikan 

inklusif, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan 

pendidikan inklusif di SD IT Permata Kota Probolinggo bagi anak 

berkebutuhan khusus. 


