
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini menjabarkan mengenai proses pengambilan latar belakang, 

pengambilan judul serta perumusan masalah, tujuan, manfaat dan fokus penelitian. 

Sebagai pendahuluan bab ini hanya menjelaskan mengenai pokok pembahasan 

mengenai sekolah inklusi terutama prmasalahan yang terjadi di sekolah inklusi 

SDN Sumbersari 2 Malang.  

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar serta terencana yang dilakukan oleh 

pengajar dan pelajar secara formal maupun non-formal. Pendidikan non-formal 

biasanya dilaksanakan di luar sekolah seperti di rumah, tempat bimbingan belajar 

(bimbel), les, privat, sejenisnya. Pendidikan non-formal terkesan lebih santai 

dibandingkan dengan pendidikan formal yang biasanya dilaksanakan di sekolah 

seperti Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD/sederajat), Sekolah 

Menengah Pertama (SMP/sederajat), dan Sekolah Menengah Atas(SMA/sederajat). 

pendidikan formal lebih terstruktur dalam proses pembelajarannya dan juga 

berjenjang seperti yang dijabarkan diatas. 

UU No.20 tahun 2003 menyatakan bahwa “bahwa sistem pendidikan nasional 

harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu 

serta relevansi dan efisiensi menejemen pendidikan untuk menghadapi tantangan 

sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga 

perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan 

berkesinambungan.” Oleh karena itu dibentuklah sekolah untuk anak yang  



2 
 

 
 

berkebutuhan khusus. Sesuai undang-undang pemerintah membuat pemerataan 

dalam pendidikan salah satunya dengan memberikan kesempatan belajar untuk 

anak yang tidak bisa mengikuti sekolah pada umumnya.  

Berdasarkan Permendikbud No 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi 

peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau 

bakat istimewa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK) juga memiliki hak untuk menerima pembelajaran di sekolah baik sekolah 

khusus maupun sekolah inklusi, hal ini didukung oleh pernyataan Karyn (224:366) 

menjelaskan bahwa “gangguan perkembangan perpasif adalah kategori yang 

diciptakan oleh American Psychiatric Association untuk mengelompokkan anak-

anak dengan hambatan atau penyimpangan dalam perkembangan sosial, bahasa, 

dan kognitif mereka.” 

Sekolah inklusi merupakan sekolah reguler yang menerima atau menyediakan 

pelayanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Artinya sekolah 

inklusi terdapat anak norma juga anak berkebutuhan khusus dengan berbagai jenis 

kekurangan atau kebutuhan. Pemerintah setidaknya menyediakan 1 (satu) sekolah 

untuk menjadi sekolah inklusi dalam satu kabupaten. SDN Sumbersari 2 merupakan 

salah satu sekolah inklusi yang ada di Kota Malang juga merupakan salah satu 

sekolah yang ditunjuk untuk menjadi sekolah inklusi untuk daerah setempat. ABK 

yang diterima sekolahpun berbagai macam jenis ABK, dari autis, ADHD, Down 

Syndrom, Slow Larner, Learning Disability, dan Tuna Grahita. 

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sendiri merupakan anak yang memiliki 

pertumbuhan dan perkembangannya berbeda dari anak pada umumnya baik dari 
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segi fisik, sikap, ataupun pengetahuan. Kelainan yang di derita berbagai macam 

jenisnya, antara lain tunadaksa, tunalaras, tunagrahita, tunanetra, dan autis. Oleh 

sebab itu penyelenggaraan sekolah inklusi membutuhkan banyak perlakuan yang 

berbeda dari anak normal baik dari guru, kurikulum, bahan ajar, dan media 

pembelajarannya.  

Menurut hasil observasi awal yang telah dilakukan sekolah sudah menyediakan 

Guru Pendamping Khusus (GPK) hal ini sesuai dengan PP no 70 pasal 10 bahwa 

sanya pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang 

Guru Pembimbing Khusus(GKK) pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk 

menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sekolah memberikan pelayanan seperti 

kelas inklusi untuk memfokuskan pembelajaran pada ABK. Kelas inklusi 

digunakan secara bergantian oleh ABK lain yang ada di sekolah karena sekolah 

menerima ABK dari berbagai jenis seperti autis, ADHD, Down Syndrom, Slow 

Larner, Learning Disability, dan Tuna Grahita yang kelasnyapun berbeda-beda, 

dari kelas satu hingga kelas enam. Setiap ABK didampingi pendamping husus yang 

biasa disebut dengan Shadow, adapun siswa yang tidak memiliki shadow 

didampingi oleh wali atau orantg tuanya sebagai pengganti shadow.  Bahkan ada 

juga yang tidak didampingi orang tua ataupun shadow dikarenakan siswa tersebut 

merupakan siswa ABK transisi. 

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah ini tidak semuanya ABK murni 

akan tetapi ada juga ABK transisi. Artinya siswa ABK sudah menujukkan 

perkembangan atau peningkatan dalam akademik ataupun sosialnya. Siswa transisi 

sesdiri memiliki cara belajar yang hampir mirip dengan anak normal. Sekolah ini 

mempunyai dua siswa ABK transisi yang dimana kedua siswa tersbut berada di 
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kelas 3 (tiga). Hal inilah yang membuat peneliti tertatarik untuk memilih kelas 3 

untuk di analisis mengenai proses pembelajrannya, apakan pembelajarannya.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka penlitian ini akan 

mendeskripsikan tentang permasalahan yang ditemukan dalam kelas inklusi. Oleh 

karena itu penelitian ini berjudul “PROBLEMATIKA PROSES 

PEMBELAJARAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS KELAS III SDN 

SUMBERSARI 2 KOTA MALANG” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pembelajaran ABK kelas 3 di SDN Sumbersari 2 kota 

Malang? 

2. Apa saja hambatan dalam proses pembelajaran ABK kelas 3 di SDN 

Sumbersari 2 kota Malang? 

3. Apakah solusi akan kendala dalam proses pembelajaran ABK kelas 3  di SDN 

Sumbersari 2 kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran ABK dalam proses pembelajran ABK 

kelas 3 di SDN Sumbersari 2 Kota Malang. 

2. Mendeskripsikan masalah-masalah yang ada dalam proses pembelajaran ABK 

kelas 3 di SDN Sumbersari 2 Kota Malang. 

3. Mendeskripsikan solisi akan kendala atau permasalahan yanga ada dalam 

proses pembelajran ABK kelas 3 di SDN Sumbersari 2 Kota Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan atau 

pengetahuan mengenai sekolah inklusi secara teori maupun lapangan serata 

diharapkan dari penelitian ini akan memberikan solusi dari permasalahan-

permasalahan yang ada dalam pembelajaran di Sekolah Inklusi. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

Menyelesaikan tugas akhir perkuliahan serta menambah pengetahuan tentang 

proses pembelajaran di Sekolah Inklusi. 

b. Bagi sekolah 

Hasil penelitian dapat membantu sekolah untuk melihat permasalahan yang ada 

dalam proses permasalahan kemudia mendapat solusi akan permasalahan tersebut 

dengan demikian dapat memperbaiki sistem atau sarana dan prasarana yang yang 

masih perlu diperbaiki demi keberlanjutan sekolah untuk kedepannya. 

c. Bagi Dinas Pendidikan 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan tambahan informasi bagi peneliti 

selanjutnya mengenai sekolah inklusi. 

 

E. Batasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki fokus penelitian agar pembahasan dalam penelitian 

tidak melebar dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan diluar judul. Penelitian ini 

membahas mengenai sekolah inklusi khususnya pada proses pembelajarannya di 

kelas 3 SDN Sumbersari 2 Kota Malang, dalam penelitian ini hal yang dianalisis 

adalah problematika atau permasalahan dalam proses pembelajarannya dengan 2 
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(dua) jenis ABK yaitu hiperaktif dan Slow learner yang ringan, kedua siswa 

termasuk ABK transisi. 

 

F. Penegasan Istilah 

1. Pendidikan Inklusi 

Pendidikan inklusi merupakan layaanan pendidikan khusus yang menerima 

atau memberikan pelayanan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Selain 

itu pendidikan inklusi juga melibatkan peran aktif orang tua dalam berbagai 

pendampingan dalam proses pembelajarannya. Keuntungan dari pendidikan inklusi 

ini sendiri bagi anak berkebutuhan khusus yaitu mereka dapat berinteraksi dengan 

anak normal sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari. Konsekuensinya 

penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi sekolah melakukan berbagi perubahan, 

mulai dari cara pandang, sikap, sampai pada proses pembelajaran.  

Sesuai dengan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

memeberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkebutuhan 

khusus. Penjelasan dalam pasal 15 tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa 

pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan 

khusus atau pserta didik yang memiliki kecerdaan yang  luar biasa yang 

diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat 

pendidikan dasar dan menengah. Pasal inilah yang memungkinkan terobosan untuk 

pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus berupa penyelenggaraan 

pendidikan inklusi. 

 

 



7 
 

 
 

2. Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dianggap berbeda dengan anak normal. 

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) juga dapat diartikan sebagai anak yang 

mengalami gangguan fisik, mental, inteligensi serta emosi sehingga diharuskan 

pembelajarannya secara khusus. Setiap anaknya memiliki kekurangan atau 

gamngguan dan kelebihan yang berbeda, oleh karena itu anak berkebutuhan khusus 

harus diberikan pelayanan khusus sesuai dengan kebutuhannya dengan demikian 

dia akan dapat mengembangkan kemampuannya atau kelebihan yang di milikinya. 

Gearheart (1981) mengatakan bahwa seorang anak dianggap berkelainan bila 

memerlukan persyaratan yang berbeda dari rata-rata anak normal, dan untuk dapat 

secara efektif memerlukan program,  pelayanan, fasilitas, dan materi khusus. 

Sejalan dengan penjelasan dari Gearheart (1981) pengertian dari anak berkebutuhan 

khusus adalah anak yang membutuhkan pelayanan yang berbeda dari anak normal 

baik dari sisi akademis ataupun kesehariannya yang sesuai dengan kebutuahan dan 

kekurangan yang dimilikinya. 

3. Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran merupakan proses belajar mengajar antara siswa dengan 

guru yang dilakukan secara sadar. Sagala (2010) mengatakan bahwa pembelajaran 

merupakan suatu proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola 

untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-

kondisi khusus atau menghasilkam respon terhadap situasi tertentu, pemblajaran 

merupakan subset khusus dari pendidikan. Oleh sebab itu hendaknya lingkungan 

belajar dikelola dengan baik karena pembelajaran memiliki peranan pnting dalam 

pendidikan. 
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Berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya proses pembelajaran merupakan 

proses belajar yang dilakukan secara sadar. Belajar sendiri menurut Sadirman 

(2003) merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian 

kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain 

sebagainya. Belajar juga merupakan proses interaksi antara dirinya dengan 

lingkungannya. Dari kedua pernyataan para ahli dapat disimpulkan bahawa proses 

belajar merupakan proses dimana terjadinya interaksi belajar mengajar antara siswa 

dengan guru secara sadar dan disengaja hingga terjadinya perubahan dari tidak tahu 

menjadi tahu. 

 

 


