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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebagai manusia didalam kehidupan selalu mengharapkan yang sempurna 

dan yang terbaik. Namun, tidak semua kehidupan yang kita jalani sesuai dengan 

apa yang kita harapkan. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak 

kekayaan, begitupun dengan kehidupan masyarakat yang berbeda. Indonesia 

memiliki beberapa perundang-undangan untuk setiap warganya, didalam undang-

undang tersebut mengandung beberapa peraturan yang digunakan untuk 

memberikan keadilan bagi setiap warga indonesia tak terkecuali bagi anak yang 

memiliki kecacatan baik secara fisik, psikologis, kognitif atau yang mengalami 

keterlambatan dalam pertumbuhan (UU Nomor 20 tahun 2003). 

Ormrod (2008) sekolah inklusi atau sekolah yang menerima anak 

berkebutuhan khusus menunjukkan praktek pendidikan untuk semua siswa, 

termasuk yang memiliki hambatan-hambatan dalam pembelajaran atau 

kebutuhan khusus yang dimiliki, proses pembelajaran digabung menjadi satu 

disekolah regular yang biasanya dimasuki anak-anak normal (tidak berkebutuhan 

khusus). Sekolah tidak membeda-bedakan semua siswa dari cara pandangnya, 

namun memberikan penanganan yang berbeda terhadap siswa berkebutuhan 

khusus. Sekolah inklusi merupakan terobosan bagi pemerintah dalam mengelola 

sekolah dalam melatih anak yang berkebutuhan khusus agar tidak menjadi 

minder atau tidak percaya diri bila bertemu dengan orang lain. Selain itu sekolah 
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inklusi dapat mengajarkan bahwa setiap manusia harus bisa saling meghargai dan 

menjadikan teman. 

Pemerintah mengadakan program pendidikan inklusi bertujuan untuk 

menyamaratakan dan memajukan pendidikan di Indonesia. Pendidikan inklusi 

dapat membantu pemerintah dan anak yang memiliki kebutuhan khusus sehingga 

dapat merasakan pendidikan yang setara dengan anak normal. Ketergantungan 

pemerintah ke sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi sangat besar, 

sehingga sekolah-sekolah dituntut mampu menjalankan program pendidikan 

inklusi disekolah, serta memberikan layanan dan bimbingan yang sesuai dengan 

kondisi pada anak berkebutuhan khusus. 

Undang-undang No. 20 tahun 2003, pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa 

semua warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 

intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan. Maka dari itu 

perkembangan pendidikan saat ini memiliki aturan berupa standar pendidikan 

agar setiap sekolah harus mampu mengikuti peraturan menteri pendidikan 

nasional Nomor 16 tahun 2007, yang berbunyi guru SD dan MI atau bentuk lain 

yang setara, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 

empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 

PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang 

terakreditasi. Yang dimaksud dari peraturan tersebut setiap guru harus mampu 

memahami tinngkat emosional setiap individu yang kecenderungan memiliki 

tingkat emosional dan anak berkebutuhan khusus (ABK) yan berbeda-beda.  

Anak yang berkebutuhan khusus (ABK) atau anak luar biasa (ALB) adalah 

anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari 
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fungsi kemanusiaannya. Mangungunsong (2009) anak yang berkelainan memiliki 

kebutuhan khusus biasa juga disebut anak luar biasa adalah anak yang memiliki 

perbedaan mulai dari mental, kemampuan sensorik, fisik, perilaku sosial dan 

emosional, kemampuan berkomunikasi, maupun campuran dari dua atau lebih 

hal-hal yang menyangkut kebutuhan khusus yang berbeda dari anak normal, dia 

memerlukan adanya perubahan pada perbaikan tugas di sekolah, metode 

pengajaran dan pelayanan yang diberikan untuk mengembangkan potensi yang 

ada dalam diri anak berkebutuhan khusus secara maksimal. Setiap warga 

Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tidak 

terkecuali anak yang memiliki kelainan atau anak yang berkebutuhan khusus 

maka dengan diadakannya pendidikan inklusi ini untuk memberikan kemajuan  

pendidikan di Indonesia, selain itu dengan diadakannya sekolah inklusi setiap 

anak yang memiliki berkebutuhan khusus yang masih terbilang ringan dapat 

dijadikan satu sekolah dengan anak normal agar tidak terlihat kesenjangan setiap 

individu dalam memperoleh pendidikan.  

Provinsi Kalimantan Tengah sekolah  yang termasuk ke daftar sekolah 

inklusi berada di daerah perkotaan. Di daerah pedalaman seperti di Kecamatan 

Telaga Antang, Desa Tanjung Harapan sekolah yang bertaraf inklusi sendiri 

belum ada. Akses menuju desa tersebut memakan waktu kurang lebih 5 jam 

perjalanan. Selain terkendala jarak yang jauh, medan yang ditempuh saat musim 

hujan cukup berat dimana jalan raya atau jalan masih menggunakan tanah merah 

dimana jika musim hujan tiba jalan itu bisa menjadi kubangan lumpur, jalan licin 

sehingga dapat menyebabkan truk dan kendaraan roda 4 terjebak dalam lubang-

lubang dijalan atau terguling karena jalan licin. 
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Upaya pemerintah untuk menerapkan sekolah inklusi masih begitu sulit, 

dikarenakan tidak semua sekolah memiliki guru yang mampu memahami siswa 

yang memiliki kebutuhan khusus. Penerapan sekolah inklusi masih sulit 

disebabkan oleh beberapa faktor jika dilihat dari segi pendidikan, guru belum 

mendapatkan ilmu untuk mengidentikasi atau pun memberi layanan yang tepat 

terhadap siswa yang memiliki kebutuhan khusus, dari segi usia, rata-rata guru 

yang saat ini mengajar disekolah mendekati usia pensiun sehingga jika harus 

mengikuti peraturan mentri pendidikan nasional mengalami kesulitan dalam 

penyesuaiannya dan dari segi lingkungan, karena jarak yang jauh dan medan 

yang sulit untuk mencapai desa ini tidak heran jika kebanyakan para pengajar 

muda atau guru-guru muda yang sudah memiliki kompentensi untuk dapat 

menangani siswa yang berkebutuhan khusus enggan untuk mengajar didesa ini. 

Beberapa faktor diatas tidak heran jika guru di SDN 1 Tanjung Harapan ini 

banyak yang salah dalam menilai siswa yang memiliki kebutuhan khusus. 

Peneliti mendapatkan beberapa informasi dimana sekolah terpaksa menerima 

siswa yang berkebutuhan khusus karena kekurangan siswa dan guru kelas di 

SDN 1 Tanjung Harapan tidak memiliki kelengkapan perangkat pembelajaran 

seperti RPP. Guru mata pelajaran agama islam saja yang memiliki kelengkapan 

perangkat pembelajaran seperti RPP. 

PERMENDIKNAS nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan Inklusif, 

apabila akan diterapkan di SDN 1 Tanjung Harapan masih mengalami kesulitan 

dalam menjalankan tujuan yang diinginkan dari PERMENDIKNAS itu sendiri. 

Berdasarakan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan 

pendidikan inklusi dan dengan adanya permasalahan di daerah tersebut, maka 
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peneliti tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Analisis 

Kesiapa Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di SDN 1 Tanjung Harapan 

Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan yang telah dijelaskan dalam latar belakang maka dapat ditarik 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemahaman guru tentang ABK di SDN 1 Tanjung Harapan 

Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah? 

2. Bagaimana kesiapan guru dalam menghadapi ABK di SDN 1 Tanjung 

Harapan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah? 

3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan pendidikan inklusi di 

SDN 1 Tanjung Harapan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi 

Kalimantan Tengah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan untuk diadakannya penelitian 

ini agar mengentahui : 

1. Mendeskripsikan guru tentang ABK di SDN 1 Tanjung Harapan Kabupaten 

Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. 

2. Mendeskripsikan kesiapan guru dalam menghadapi siswa ABK di SDN 1 

Tanjung Harapan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan 

Tengah. 

3. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam penerapan pendidikan 

inklusi di SDN 1 Tanjung Harapan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi 

Kalimantan Tengah 
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D. Manfaat Penelitian 

a) Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan tambahan pengetahuan secara teoritis dan dapat 

memberikan inspirasi bagi peneliti dan pembaca 

b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dan 

kemajuan pendidikan di SDN 1 Tanjung Harapan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi dinas pendidikan, dapat dijadikan masukan agar memeratakan 

pendidikan ketiap-tiap daerah yang masih tertinggal atau sulit dalam 

menjangkaunya. 

b. Bagi sekolah, dapat meningkatkan kualitas  pendidikan dan mampu menjadi 

sekolah yang lebih maju. 

c. Bagi guru, dapat mengetahui titik kekeliruan dalam penanganan ABK 

dikelas menyesuaikan penanganan. 

d. Bagi siswa, mendapatkan pelayanan atau penangan yang sesuai dengan 

kebutuhan khusus setiap individu 

e. Bagi peneliti, mampu menyelesaikan penelitian yang dilakukan di SDN 1 

Tanjung harapan. Selain itu mempunyai pengetahuan serta wawasan yang 

bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. 

E. Batasan Dalam Penelitian 

Penelitian ini memiliki batasan yaitu hanya menganalisis tentang kesiapan 

sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi mencakup pemahaman guru 

terhadap ABK, kesiapan guru dalam menghadapi siswa ABK dan kendala yang 

dihadapi dalam menerapkan pendidikan inklusi di SDN 1 Tanjung Harapan 
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Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga 

penelitian ini tidak melebihi konteks yang telah ditetapkan. 

F. Definisi Istilah 

Berdasarkan judul yang ditetapkan peneliti ada beberapa istilah yaitu : 

1. Analisis 

Analisis merupakan sebuah kegiatan dalam pencarian titik temu dari sebuah 

masalah dengan cara berpikir yang berkaitan serta pengujian secara 

sistematis terhadap suatu masalah untuk menentukan inti masalah, atau 

hubungan antar bagian dan hubungannya keseluruhan  (Sugiyono, 2015). 

2. Penyelenggaraan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa di singkat KBBI, maka dari itu 

makna dari kata penyelenggaraan merupakan proses, cara, perbuatan 

menyelenggarakan seperti pelaksanaan (KBBI 2013). 

3. Pendidikan inklusi 

Sekolah inklusi merupakan sebuah proses terjadinya pendidian untuk semua 

siswa, termasuk yang memiliki hambatan-hambatan dalam pembelajaran 

atau kebutuhan khusus yang dimiliki, proses pembelajaran digabung 

menjadi satu disekolah regular yang biasanya dimasuki anak-anak normal 

(tidak berkebutuhan khusus)  Ormrod (2008). 

 


