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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang     

Pendidikan adalah bimbingan yang harus diberikan kepada orang yang 

membutuhkan pengetahuan. Pendidikan diperlukan untuk memeroleh 

keseimbangan serta kesempurnaan pada perkembangan individu dan masyarakat.   

Pendidikan sangat perlu diberikan kepada anak sejak usia dini,  agar anak dapat 

berkembang, belajar dan memiliki tanggung jawab akan hidupnya di masa 

mendatang. Pendidikan dapat dikatakan sebagai upaya untuk meningkatkan 

pikiran, budi pekerti, serta jasmani anak, sehingga dapat meningkatkan 

kesempurnaan hidupnya. Pendidikan tidak hanya didapatkan dari lingkungan 

sekolah, tetapi juga dapat diperoleh dari luar sekolah. Pendidikan diluar sekolah 

dapat diperoleh dari lingkungan rumah serta lingkungan masyarakat. Sedangkan, 

pendidikan di sekolah merupakan pendidikan yang didalamnya terdapat unsur-

unsur pendukung untuk keberhasilan pelaksanaan suatu pendidikan. Unsur-unsur 

tersebut yaitu guru, siswa, sarana dan prasarana, serta fasilitas pendukung lainnya, 

Nurkholis (2013:26).   

Pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa 

“setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan 

yang bermutu”. Undang - undang ini merupakan salah satu landasan 

penyelenggaraan pendidikan inklusi. Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi pada Pasal 1 menyatakan bahwa
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“semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan 

dan/atau bakat istimewa dapat mengikuti pendidikan dan pembelajaran bersama 

dengan peserta didik pada umumnya”.    

Pendidikan inklusi merupakan sistem layanan pendidikan yang menerima 

anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama anak normal di sekolah umum 

terdekat tanpa mempertimbangkan keterbatasannya, Suparno (2018:2-25). 

Pendidikan ini sebagai tempat ideal yang diharapkan mampu mengakomodasi 

pendidikan untuk semua anak, terutama untuk anak berkebutuhan khusus yang 

selama ini belum memperoleh pendidikan yang layak seperti anak normal lainnya. 

Pendidikan inklusi memberi akses kepada anak berkebutuhan khusus untuk 

mendapatkan pendidikan bermutu dengan memerhatikan kebutuhan dan keragaman 

individual, sehingga potensi yang dimiliki dapat berkembang optimal, Garnida 

(2015:48).  

Pendidikan inklusi diselenggarakan pada sekolah reguler dengan 

memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan 

layanan pendidikan sesuai dengan usia, perkembangan, maupun kebutuhan, tanpa 

memandang derajat, kondisi ekonomi, ataupun hal lainnya. Sekolah penyelenggara 

pendidikan inklusi adalah sekolah umum yang telah memenuhi persyaratan yang 

telah ditentukan. Sekolah dasar inklusi merupakan sekolah dasar reguler yang 

menerima anak normal dan anak berkebutuhan khusus  untuk belajar bersama 

dalam satu ruang kelas dengan memberikan layanan pendidikan yang memadai dan 

layak bagi perkembangan potensi individu peserta didik, Suparno (2018:2-23).  

Anak berkebutuhan khusus terdiri dari dua kelompok, yaitu anak 

berkebutuhan khusus temporer (sementara) dan anak berkebutuhan khusus 
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permanen (menetap). Anak berkebutuhan khusus temporer yaitu anak yang 

mengalami hambatan belajar maupun perkembangan akibat dari faktor eksternal, 

misalnya akibat  adanya bencana alam, isolasi budaya, kemiskinan, dan sebagainya. 

Sedangkan anak berkebutuhan khusus permanen yaitu anak yang memiliki 

hambatan atau gangguan yang disebabkan karena kelainan sejak lahir. Anak 

berkebutuhan khusus temporer, jika tidak memperoleh intervensi yang sesuai 

dengan hambatan belajarnya, maka bisa menjadi anak berkebutuhan khusus 

permanen, Garnida (2015:1). Perkembangan anak berkebutuhan khusus untuk 

pengoptimalan potensi masih dapat dilakukan jika orang tua atau orang terdekat 

ikut berperan dalam proses pencapaiannya.  

Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki tingkat kemampuan dan 

kesulitan yang berbeda. Pada pelaksanaan pembelajaran di kelas inklusi, seorang 

guru dituntut dapat memahami setiap individu anak yang memiliki perbedaan dan 

keunikan. Pemahaman tersebut dibutuhkan agar tercipta lingkungan belajar yang 

nyaman dan kondusif bagi semua anak. Proses pembelajaran akan efektif apabila 

pembelajaran didasarkan pada kebutuhan setiap anak dan bukan untuk pencapaian 

kurikulum yang ada. Keterlaksanaan pembelajaran efektif harus didasari pada 

pelaksanaan identifikasi dan asesmen yang terencana. Pembelajaran yang efektif 

juga beracuan pada norma dan nilai yang ada, yaitu dengan memberikan 

kesempatan kepada anak agar belajar dan bekerja sesuai tingkat perkembangan dan 

kemampuannya. 

Proses pembelajaran di kelas inklusi yaitu dengan menyesuaikan kondisi 

anak, dan penggunaan kurikulum juga harus fleksibel serta responsif terhadap 

keragaman dan kebutuhan setiap anak. Fleksibel dan responsif dapat dilakukan 
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dengan memodifikasi materi maupun media pembelajaran, menggunakan 

kurikulum modifikasi yang sesuai dengan kebutuhan setiap anak, menggunakan 

program pembelajaran individual untuk siswa yang membutuhkan, serta melakukan 

penilaian atau evaluasi secara terbuka dan sesuai dengan kemampuan anak. Ada 

dua model program evaluasi yang fleksibel, yaitu menggunakan tes dengan 

penilaian kuantitatif dan kualitatif, dan sistem penerimaan anak tanpa mengikuti tes 

serta pelaksanaan ujian secara lokal untuk tingkat dasar dengan sistem kenaikan 

kelas secara otomatis untuk anak tunagrahita. Dengan demikian, pelaksanaan 

pembelajaran pada kelas inklusi senantiasa disesuaikan dengan karakteristik dan 

kebutuhan setiap anak, Astuti & Walentiningsih (2011:71-72).  

Berdasarkan kondisi di lapangan, terkadang masih terdapat guru kelas yang 

mengajar anak berkebutuhan khusus tanpa memerhatikan kebutuhan yang sesuai 

dengan individu anak. Guru belum siap dan kurang mengetahui cara melakukan 

identifikasi awal maupun asesmen yang benar serta penentuan strategi 

pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus pada kelas inklusi. Guru yang 

berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus di kelas inklusi mengalami kesulitan 

dalam mengajar dengan menggunakan satu metode dan perlakuan yang sama, 

sehingga tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ada. Guru belum 

menyusun perencanaan pembelajaran maupun aspek penilaian, sehingga dalam 

pelaksanaan dan penilaian tidak menggunakan standar yang sesuai dengan  anak 

berkebutuhan khusus.   

Studi  pendahuluan yang dilakukan peneliti yaitu melakukan observasi dan 

wawancara di SDN Junrejo 1 Kota Batu pada tanggal 24 Oktober sampai 26 

Oktober 2018. SDN Junrejo 1 Kota Batu merupakan salah satu sekolah inklusi di 
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Kota Batu yang melaksanakan pendidikan inklusi sejak tahun 2005. Sekolah 

tersebut menerima anak berkebutuhan khusus dengan berbagai jenis kelainan. Anak 

berkebutuhan khusus yang diterima pada sekolah tersebut terdiri dari anak 

berkebutuhan khusus dengan klasifikasi ringan, sedang, maupun berat.  

Peneliti melakukan observasi pada kelas IIB dan melakukan wawancara 

kepada guru kelasnya. Alasan peneliti memilih kelas IIB, karena merupakan salah 

satu kelas inklusi di SDN Junrejo 1 Kota Batu yang hanya terdapat satu orang guru 

dalam proses pembelajaran. Guru tersebut berperan sebagai guru umum dan guru 

pembimbing khusus. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan guru tersebut, 

pada awalnya beliau merupakan guru pembimbing khusus. Pada kelas tersebut 

terdapat sembilan anak berkebutuhan khusus yang terdiri dari klasifikasi ringan dan 

berat. Empat anak dengan klasifikasi berat dan lima anak dengan klasifikasi ringan. 

Jenis anak berkebutuhan khusus yang ada pada kelas tersebut yaitu, tunarungu, 

tunagrahita, tunaganda (tunadaksa dan tunagrahita), serta slow learner. Menurut 

guru pada kelas tersebut, ada banyak permasalahan yang dihadapi ketika proses 

pembelajaran. Namun, guru tersebut berusaha memberikan layanan kepada anak 

berkebutuhan khusus agar dapat berinteraksi dengan anak reguler. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan menganalisis dan membahas pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan 

khusus yang meliputi identifikasi anak berkebutuhan khusus, asesmen, program 

pembelajaran individual, layanan pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, 

penilaian pembelajaran, dan kendala pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan 

khusus. Untuk itu, peneliti akan melakukan penelitian skripsi dengan judul 
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“Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus pada Kelas IIB 

di Sekolah Inklusi SDN Junrejo 1 Kota Batu”.   

   

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana identifikasi awal yang dilakukan oleh guru terhadap anak 

berkebutuhan khusus pada kelas IIB di sekolah inklusi SDN Junrejo 1 Kota 

Batu?  

2. Bagaimana asessmen yang dilakukan oleh guru terhadap anak berkebutuhan 

khusus pada kelas IIB di sekolah inklusi SDN Junrejo 1 Kota Batu?  

3. Bagaimana Program Pembelajaran Individual yang diberikan oleh guru untuk 

anak berkebutuhan khusus pada kelas IIB di sekolah inklusi SDN Junrejo 1 

Kota Batu?  

4. Bagaimana layanan pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada kelas IIB di 

sekolah inklusi SDN Junrejo 1 Kota Batu?  

5. Bagaimana pengelolaan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus pada 

kelas IIB di sekolah inklusi SDN Junrejo 1 Kota Batu?  

6. Bagaimana kriteria penilaian anak berkebutuhan khusus pada kelas IIB di 

sekolah inklusi SDN Junrejo 1 Kota Batu?  

7. Apa kendala pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada kelas 

IIB di sekolah inklusi SDN Junrejo 1 Kota Batu?  
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pelaksanaan penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan identifikasi awal yang dilakukan oleh guru terhadap anak 

berkebutuhan khusus pada kelas IIB di sekolah inklusi SDN Junrejo 1 Kota 

Batu. 

2. Mendeskripsikan asessmen yang dilakukan oleh guru terhadap anak 

berkebutuhan khusus pada kelas IIB di sekolah inklusi SDN Junrejo 1 Kota 

Batu. 

3. Mendeskripsikan Program Pembelajaran Individual yang diberikan oleh guru 

untuk anak berkebutuhan khusus pada kelas IIB di sekolah inklusi SDN Junrejo 

1 Kota Batu. 

4. Mendeskripsikan layanan pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada kelas 

IIB di sekolah inklusi SDN Junrejo 1 Kota Batu. 

5. Mendeskripsikan pengelolaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada 

kelas IIB di sekolah inklusi SDN Junrejo 1 Kota Batu. 

6. Mendeskripsikan kriteria penilaian anak berkebutuhan khusus pada kelas IIB 

di sekolah inklusi SDN Junrejo 1 Kota Batu.   

7. Mendeskripsikan kendala pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan 

khusus pada kelas IIB di sekolah inklusi SDN Junrejo 1 Kota Batu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan diatas, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan maupun pengetahuan 

tentang pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada sekolah 

inklusi.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah 

Dengan adanya penelitian tersebut, SDN Junrejo 1 Kota Batu dapat mengetahui 

pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus,  khususnya pada kelas 

IIB.  

b. Bagi guru  

Dengan adanya penelitian tersebut, diharapkan dapat menjadi bahan rujukan 

dan gambaran bagi guru tentang pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan 

khusus yang sesuai prosedur layanan pembelajaran pada sekolah inklusi. 

c. Bagi peneliti  

Dengan adanya penelitian tersebut, dapat dijadikan sarana menambah wawasan 

dan pengetahuan tentang layanan dan pelaksanaan pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus pada sekolah inklusi. 

d. Bagi peneliti lanjutan  

Dengan adanya penelitian tersebut, diharapkan dapat dijadikan referensi untuk 

peneliti lanjutan tentang pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus 

pada sekolah inklusi.  

  

E. Batasan Penelitian  

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, agar penelitian ini tidak terlalu 

meluas maka peneliti membatasi  penelitian ini pada pelaksanaan pembelajaran 
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anak berkebutuhan khusus pada kelas IIB di Sekolah Inklusi SDN Junrejo 1 Kota 

Batu tentang identifikasi awal untuk anak berkebutuhan khusus, asesmen terhadap 

anak berkebutuhan khusus, program pembelajaran individual (PPI) yang diberikan, 

layanan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus, pengelolaan pembelajaran 

pada kelas inklusi, dan kriteria penilaiannya. 

 

F. Definisi Operasional 

1. Anak berkebutuhan khusus  

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki hambatan belajar 

maupun perkembangan, baik secara fisik, mental  intelektual, emosional 

maupun sosial, dan membutuhkan layanan pendidikan khusus sesuai dengan 

karakteristik dan kebutuhan masing-masing individu.  

2. Pembelajaran anak berkebutuhan khusus   

Pembelajaran anak berkebutuhan khusus adalah proses pembelajaran  anak 

didik inklusi dengan menggunakan metode yang disesuaikan dengan 

karakteristik anak.  

3. Sekolah inklusi  

Sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang menerima anak berkebutuhan 

khusus untuk belajar bersama anak normal lainnya.  Layanan pembelajaran 

pada kelas inklusi yang terdapat beragam jenis anak berkebutuhan khusus 

membutuhkan metode dan strategi pembelajaran yang berbeda-beda, yaitu 

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap individu anak.   

 


