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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Pendidikan merupakan faktor penting di dalam meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat di seluruh dunia menjadi lebih baik. terutama di negara Indonesia, 

yang di jaman sekarang tentu membutuhkan suatu pendidikan dengan 

memberikan modal yang kuat untuk menghadapi pengaruh globalisasi yang 

semakin modern ini. Pendidikan adalah proses dimana masyarakat, melalui 

lembaga-lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi atau melalui lembaga-

lembaga lain), dengan sengaja mentransformasikan warisan budayanya, yaitu 

pengatahuan, nilai-nilai, keterampilan-keterampilan, dan generasi ke generasi 

Siswoyo (2012: 18). Jika para generasi-generasi di berikan pendidikan  secara 

tepat dan benar, hal tersebut akan mewujudkan tujuan dari lembaga-lembaga 

pendidikan untuk mencetak generasi bangsa yang baik  dan berwawasan luas.    

Cara yang tepat untuk mewujudkan tujuan mencetak generasi yang baik 

adalah dengan memberikan wadah  melalui lembaga-lembaga pendidikan. Bentuk 

lembaga pendidikan tersebut diantaranya adalah sekolah. Sekolah merupakan 

lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat guru sebagai tenaga pendidik, 

siswa sebagai peserta didik dan semua warga sekolah yang lainnya. Lingkungan 

di dalam sekolah memberikan pengalaman yang nyata bagi semua warga sekolah 

untuk berinteraksi sosial. selain itu interaksi sosial juga berpengaruh terhadap 

proses perkembangan siswa. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Sukmadinata 

(2011 : 164), “lingkungan sekolah memegang perananan penting bagi 



2 

 

 
 

perkembangan belajar para siswanya”. Berbagai macam bentuk kegiatan interaksi 

sosial terjadi karena semua warga sekolah termasuk siswa dan guru  adalah satu-

kesatuan komponen di dalam sekolah.         

Komponen yang terdapat pada lembaga pendidikan (sekolah) menunjukkan 

adanya peranan penting untuk menciptakan sebuah tujuan pendidikan yang sudah 

ditentukan. Salah satunya adalah siswa atau peserta didik yang termasuk sebagai 

faktor paling mempengaruhi tujuan pendidikan tersebut. Seperti yang dijelaskan 

pada UU RI No. 20 tahun 2013 pasal 1 ayat 4 tentang system pendidikan nasional 

yang menyatakan bahwa “Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan diri mereka melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan 

jenis pendidikan tertentu”. Perkembangan para siswa sangat diharapkan oleh 

lingkungan dan masyarakat, sebagai bentuk keberhasilan dari proses pendidikan 

di dalam sekolah.    

Setiap siswa memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Contohnya ada 

perkembangan siswa yang lebih cepat dari siswa lain, tetapi ada juga 

perkembangan siswa yang lebih lamban dari siswa lainnya. Siswa yang memiliki 

perkembangan lebih lamban dapat tergolong ke dalam anak berkebutuhan khusus 

(ABK). Menurut Direktorat Pendidikan Luar Biasa Magunsong tahun 2010, 

mengemukakan bahwa “ anak berkebutuhan khusus sebagai anak yang dalam 

proses pertumbuhan atau perkembangannya mengalami kelainan atau 

penyimpangan (fisik, mental, intelektual, sosial, emosional), sehingga 

memerlukan pelayanan pendidikan khusus.” Peneliti mengambil anak slow 

learner karena rata-rata Sekolah Dasar di kota Malang terdapat siswa yang 

mengalami hambatan tersebut.  
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  Berdasarkan hasil observasi di SDN Sumbersari 2 Malang pada tanggal 17 

april 2017 dan 19 april 2017, didapatkan fakta bahwa SDN Sumbersari 2 Malang 

merupakan salah satu sekolah dasar di Malang yang di tunjuk untuk 

menyelenggarakan pendidikan inklusi. SDN Sumbersari 2 Malang menerapkan 3 

Guru Pembimbing Khusus (GPK) untuk memberikan layanan pendidikan bagi 

anak berkebutuhan khusus (ABK) . Beberapa kriteria anak berkebutuhan khusus 

yang ada di SDN Sumbersari 1 adalah slow learner, Autis dan Tuna Grahita. 

Selain menerapkan Guru Pembimbing Khusus, di sekolah tersebut juga 

menerapkan pembelajaran yang berbeda bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).   

Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru pembimbing khusus 

(GPK) berupa kegiatan yang dilakukan dengan sesama anak berkebutuhan khusus 

yang lain di dalam ruangan dan waktu yang sudah ditentukan. Contohnya adalah 

melakukan interaksi sosial dengan cara belajar bersama, bercerita dengan Guru 

pembimbing khusus atau dengan teman, maupun kegiatan yang bersifat 

permainan. Di dalam kegiatan interaksi sosial antara siswa pun masih sering 

terjadi ketidakpahaman dengan siswa lainnya. Hal tersebut menjadi perhatian 

khusus bagi guru pembimbing khusus (GPK) ataupun guru-guru yang lain. 

Proses interaksi sosial antara siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus 

menjadi fokus untuk lebih diperbaiki lagi oleh guru pembimbing khusus (GPK). 

Dengan hambatan tersebut maka membutukan sebuah pendekatan untuk 

mengetahui tergolong pada kriteria mana anak tersebut. Untuk membantu 

mengembangkan potensi dan mengurangi hambatan yang dialami oleh anak 

berkebutuhan khusus diperlukan adanya Program Pembelajaran Individual (PPI). 

Pembelajaran dengan model tersebut, bagi anak yang lamban belajar (slow 
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learner) adalah sebagai salah satu bentuk upaya mengkondisikan siswa slow 

learner sesuai dengan kebutuhan belajarnya. 

Anak yang lamban belajar (slow learner) termasuk anak kebutuhan khusus 

yang banyak dijumpai diberbagai sekolah. Mereka cenderung kurang 

berkonsentrasi dan tidak bisa berfikir abstrak. Dengan keadaan tersebut dan 

tekanan dari teman-teman yang lain biasanya siswa slow learner lebih memilih 

diam dan menjadi patah semangat. Mereka sangat peka terhadap lingkungannya, 

yang dimaksud adalah apabila disekitarnya mengejek dan berpikiran negatif serta 

membandingkan kemampuannya.  

Siswa slow learner selain memiliki hambatan kognitif, mereka juga memiliki 

hambatan pada interaksi sosial. Menurut Somaryati (2013:25) menyatakan bahwa 

“anak slow learner kemampuan sosialnya tergolong kurang baik, ada yang over 

pasif dan ada juga yang over aktif”.  Pernyataan diatas juga di dukung penelitian 

terdahulu oleh Rahayu (2016) dengan judul “Analisis respon dan interaksi sosial 

siswa slow learner terhadap proses pembelajaran kelas 4 di SDN Sumbersari 1 

Malang”. Di jelaskan pada penelitian tersebut bahwa respon dan interaksi sosial 

dengan lingkungan sekolah berperan penting terhadap proses pembelajaran 

maupun kegiatan di luar proses pembelajaran. 

Dengan latar belakang seperti diatas, bisa disimpulkan bahwa interaksi sosial 

antara siswa memiliki peranan penting terhadap dunia pendidikan. Sehingga 

peneliti ingin mendeskripsikan hal tersebut dalam penelitian yang berjudul 

“Analisis interaksi sosial antara siswa slow learner dengan siswa reguler di SDN 

Sumbersari 2 Malang”.     
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana interaksi antara siswa slow learner dengan siswa reguler di SDN 

Sumbersari 2 Malang? 

2. Bagaimana hambatan interaksi antara siswa slow learner dengan siswa 

reguler di SDN Sumbersari 2 Malang? 

3. Apa saja upaya mengatasi hambatan interaksi antara siswa slow learner dan 

siswa reguler di SDN Sumbersari 2 Malang? 

C. Tujuan 

1. Mendeskripsikan interaksi antara siswa slow learner dengan siswa reguler di 

SDN Sumbersari 2 Malang. 

2. Mendeskripsikan bagaimana hambatan interaksi antara siswa slow learner 

dengan siswa reguler di SDN Sumbersari 2 Malang. 

3. Mendeskripsikan apa saja upaya mengatasi hambatan interaksi antara siswa 

slow learner dan siswa reguler di SDN Sumbersari 2 Malang 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

        Penelitian ini bermanfaat untuk mendukung pihak sekolah untuk 

meningkatkan pelayanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus di 

dalam proses kegiatan belajar dan bisa dijadikan referensi bagi guru untuk 

memberikan pembelajaran yang lebih optimal pada siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi guru penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

memberikan kemudahan dalam melakukan proses pembelajaran di dalam 

kelas inklusif.   
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b) Bagi sekolah penelitian ini dapat digunakan untuk sebagai sumber rujukan 

untuk meningkatkan kualitas lulusan. 

c) Bagi peneliti dapat dijadikan wawasan dan pengalaman untuk mebuat 

karya ilmiah. 

E. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini hanya memiliki ruang lingkup interaksi antar siswa.  

subjek yang diteliti hanya untuk 1 anak saja di dalam kelas reguler. Penelitian 

ini meliputi  siswa slow learner pada kelas reguler di SDN Sumbersari 2 

Malang. 

F. Definisi Operasional  

1. Interaksi sosial  

     Hubungan timbal balik antara siswa Slow learner dan siswa reguler di 

kelas yang sudah ditentukan. Sikap dan reaksi siswa terhadap lingkungan 

sekitar  

2. Siswa 

     Orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau 

mempelajari beberapa tipe pendidikan. Lingkup dari kelompok siswa ini di 

fokuskan pada 1 kelas reguler.   

3. Anak Slow Learner  

     Anak yang memiliki hambatan dalam perkembangan kognitifnya 

(memiliki kecerdasan sedikit dibawah ratarata). Profil dan biodata anak 

berkebutuhan khusus tersebut bernama Yeni Astuti.  


