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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bentuk perhatian pemerintah dalam pemerataan pendidikan yaitu melalui 

program sekolah inklusi yang telah dilakukan uji coba sejak tahun 2001 di 

Yogyakarta dan kemudian disahkan pada tahun 2003 yang tercantum pada 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Dijelaskan pada pasal 15 dan pasal 32, bahwa pendidikan khusus merupakan 

pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang 

memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa 

satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. 

Pendidikan inklusi merupakan program layanan pendidikan yang 

mengombinasikan antara pendidikan reguler dengan pendidikan khusus dalam 

satu sekolah untuk menanggulangi sikap diskriminasi masyarakat terhadap anak 

berkebutuhan khusus. Sekolah yang menerapkan sistem tersebut dinamakan 

sekolah inklusi. 

Anak berkebutuhan khusus akan belajar bersama dengan anak sebayanya 

yang akan disesuaikan dengan kemampuan anak berkebutuhan khusus tersebut. 

Bahan ajarnya akan dimodifikasi sesuai dengan kemampuan ABK agar dapat 

mengikuti proses pembelajaran dengan lebih mudah. Guru adalah faktor 

pendukung keberhasilan dari penerapan pendidikan inklusi. Di beberapa sekolah 

inklusi bukan hanya ada guru biasa seperti di sekolah reguler, tetapi terdapat 

guru pendamping khusus atau shadow teacher yang bertugas membantu guru 

kelas saat kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 
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Nasional (PERMENDIKNAS) nomor 70 tahun 2009 tentang Inklusi, pasal 10 

ayat 1 menerangkan bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan 

paling sedikit 1 (satu) orang guru pendamping khusus pada satuan pendidikan. 

Pasal 10 ayat 2 menerangkan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan 

inklusi yang tidak ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan 

paling sedikit 1 (satu) orang guru pendamping khusus. 

Adanya guru pendamping khusus (GPK) atau shadow sangat berperan 

penting dalam proses pembelajaran yang dimana di kelas tersebut terdapat siswa 

ABK. Shadow sangat dibutuhkan untuk meringankan pekerjaan guru kelas. 

Karena shadow bukan hanya sekedar menjadi pengendali emosi, tetapi shadow 

juga memberikan layanan pendidikan berupa bantuan khusus. Selain itu, guru 

harus melakukan asesmen terlebih dahulu guna memahami karakteristik ABK 

yang akan diajar. Berdasarkan (UNESCO, 2004) assessment is a part of 

curriculum and lessons, the next process which of shared by teacher and 

student. Asesmen ini berfungsi sebagai pedoman guru lainnya apabila guru kelas 

berhalangan hadir. Jadi agar guru kelas tidak terbagi fokusnya antara siswa ABK 

dengan siswa non ABK maka diadakannya pembagian tugas yakni shadow 

bertugas melakukan asesmen pada siswa ABK sedangkan guru kelas melakukan 

asesmen pada siswa non ABK. Selain membuat asesmen, adapun tugas guru 

pendamping khusus atau shadow menurut Peraturan Gubernur (PERGUB) 

nomor 6 tahun 2011 pasal 10, yaitu sebagai berikut: 1) membuat rancangan dan 

melakukan program kekhususan; 2) melakukan proses identifikasi, asesmen dan 

membuat program pembelajaran individual (PPI); 3) modifikasi bahan ajar; 4) 
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melaksanakan evaluasi program pembelajaran dengan guru kelas; dan 5) 

membuat laporan program dan perkembangan anak berkebutuhan khusus. 

Berdasarkan paparan di atas dapat dimengerti bahwa shadow sangat 

berperan penting dalam perkembangan dan keberhasilan siswa ABK pada proses 

pembelajaran di sekolah inklusi, karena pembelajaran yang dibuat untuk siswa 

ABK berbeda dengan siswa lainnya. Bantuan yang diberikan oleh shadow juga 

diperlukan pada saat pembelajaran di kelas agar siswa ABK dapat memahami 

materi yang sedang diajarkan. Jika pada saat proses pembelajaran siswa ABK 

masih belum memahami dengan baik maka shadow memberikan layanan khusus 

berupa jam tambahan. Shadow tidak hanya berperan untuk membantu siswa 

ABK memahami materi pembelajaran, tetapi juga sangat diperlukan dalam 

mengembangkan dan membentuk karakteristik siswa ABK menjadi pribadi yang 

baik. 

Oleh sebab itu, diperlukan adanya hubungan komunikasi yang erat antara 

guru kelas dan shadow agar tidak terjadi salah paham dalam penyampaian 

pelajaran pada siswa. Bukan hanya hubungan komunikasi antara guru dengan 

shadow, tetapi juga hubungan komunikasi antara shadow, siswa dan guru agar 

tidak ada kedudukan yang lebih didengarkan atau berkuasa. Berdasarkan hasil 

wawancara atau observasi awal peneliti pada Guru Pendamping Khusus (GPK) 

di SD Islam Mohammad Hatta Kota Malang, diketahui bahwa terdapat shadow 

yang diberikan langsung dari orang tua siswa untuk siswa ABK. Kedudukan 

GPK di SD Islam Mohammad Hatta sebagai koordinator shadow yang 

memberikan arahan tentang bagaimana sistem pembelajaran di SD 
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tersebut. Peneliti memilih SD Islam Mohammad Hatta sebagai tempat penelitian 

karena sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang menerima siswa 

ABK dan keseimbangan pemerataan pembagian shadow di setiap kelas yang 

terdapat siswa ABK. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat 

sebuah judul skripsi dengan judul “Analisis Pola Komunikasi Antara Guru, 

Shadow dan Siswa ABK dalam Proses Pembelajaran di SD Islam 

Mohammad Hatta”. Skripsi ini disusun untuk mengetahui pola komunikasi dan 

proses interaksi yang terdapat dalam hubungan antara shadow, siswa dan guru di 

SD tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh rumusan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses interaksi antara guru, shadow dan siswa di SD Islam 

Mohammad Hatta? 

2. Bagaimana pola komunikasi antara guru, shadow dan siswa dalam 

pembelajaran ABK di SD Islam Mohammad Hatta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, diharapkan penelitian analisis ini 

dapat memperoleh tujuan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan proses interaksi antara shadow, siswa dan guru di SD 

Islam Mohammad Hatta.  
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2. Mendeskripsikan pola komunikasi antara shadow, siswa dan guru dalam 

pembelajaran ABK di SD Islam Mohammad Hatta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penemuan dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan 

manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis yaitu, sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

1) Bagi Sekolah 

Hasil dari penelitian ini berguna untuk pihak sekolah dalam memperbaiki 

hubungan antara rekan kerja agar tercapainya keharmonisan dan kesolidan di 

sekolah tersebut.  

2) Bagi Guru 

Penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi setiap guru kelas maupun guru 

pendamping khusus agar terciptanya kesamaan kedudukan semua guru dalam 

pandangan siswa ABK maupun non ABK. Sehingga siswa mendengarkan 

perkataan ataupun nasihat dari semua guru bukan hanya guru tertentu saja. 

3) Bagi Peneliti 

Berguna menambah wawasan dan pengalaman peneliti pada saat 

pembuatan karya ilmiah maupun melakukan penelitian lainnya dalam 

menganalisis pola komunikasi dan proses interaksi yang terjadi di sekolah 

inklusi. 
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2. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan saran terhadap 

sekolah yang menerapkan Pendidikan Inklusi khususnya sekolah inklusi yang 

terdapat guru kelas dan shadow dalam satu kelas. 

 

E. Batasan Penelitian 

Adanya pembatasan masalah ini untuk menghindari pembahasan dan 

persepsi yang terlalu luas. Maka pembahasan yang teliti dibatasi oleh peneliti 

pada saat melaksanakan penelitian di lapangan dan dikhususkan pada Guru 

Pendamping Khusus atau shadow yang menjadi pengajar di kelas inklusi. 

Penelitian ini fokus pada pembahasan tentang bagaimana pola komunikasi dan 

interaksi yang terjadi di sekolah inklusi tersebut. 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan penjelasan variabel yang terdapat dalam 

objek penelitian. Variabel yang dimaksud dalam penelitian, yakni sebagai 

berikut: 

1. Pola komunikasi merupakan gambaran suatu proses komunikasi antara satu 

dengan lainnya yang akan menunjukkan suatu hubungan dari proses 

komunikasi tersebut. 

2. Pembelajaran ABK merupakan aktivitas interaksi antara pendidik dengan 

siswa ABK dalam bertukar pikiran sehingga dari tidak tahu menjadi tahu.  
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3. Guru pendamping khusus atau shadow adalah guru yang membantu atau 

membimbing ABK di kelas reguler agar mampu mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik.  

4. Guru kelas adalah tenaga pengajar yang memberikan ilmu maupun informasi 

tentang hal-hal yang belum diketahui oleh peserta didiknya dan yang paling 

memahami karakteristik peserta didiknya. 

5. Siswa ABK yaitu siswa yang memiliki karakteristik dan kelebihan khusus 

yang tidak dimiliki siswa lain dan membutuhkan bantuan dalam 

pembelajarannya. 


