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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan inklusi ialah layanan pendidikan yang menggabungkan antara 

anak yang memiliki kekhususan dan memiliki potensi, kecerdasan, atau bakat 

istimewa agar dapat mengenyam pendidikan yang sama dengan anak yang 

lainnya, Kustawan (2012:8). Semua peraturan yang mengatur tentang sekolah 

inklusi sudah diatur secara rinci dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. 

Hal ini menjelaskan bahwa semua anak dapat mendapatkan pendidikan dan 

atau pelajaran yang layak dan fasilitas yang sama dengan siswa lainnya, 

meskipun anak tersebut memiliki kekhususan fisik, emosional, mental, sosial, 

atau memiliki kecerdasan atau bakat yang istemewa.  

Illahi (2013:42), menyatakan bahwa “Pendidikan inklusi mempunyai 

tujuan yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak 

yang memiliki hambatan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki 

potensi kecerdasan dan / bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang 

bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya”. Dengan adanya tujuan 

inklusi tersebut sangat diharapkan agar semua sekolah dapat menjadi sekolah 

inklusi yaitu dengan menerima anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar 

bersama dengan anak normal lainnya, sehingga anak berkebutuhan khusus 

tidak sampai putus sekolah dan mendapatkan pengajaran yang layak seperti 

layaknya anak normal.  

Kebutuhan akan pendidikan adalah milik setiap manusia, tanpa terkecuali 

bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Dengan keterbatasan yang 
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dimilikinya menjadikan anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan 

pendidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Anak 

berkebutuhan khusus sekarang ini sudah diperbolehkan belajar di satu tempat 

dengan siswa normal. Layanan pendidikan yang menggabungkan antara anak 

normal dengan anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan inklusi.  

Sekolah inklusi dapat menerima semua Anak Berkebutuhan Khusus 

yaitu (1) anak tunanetra adalah anak yang memiliki hambatan dalam 

penglihatan, (2) tunarungu adalah anak yang memiliki hambatan dalam 

pendengaran, (3) tunawicara anak yang mengalami kesulitan bicara, (4) 

tunagrahita adalah anak yang mempunyai kemampuan dibawah rata-rata, (5) 

tunadaksa adalah  anak  yang mempunyai gangguan gerak, (6) tunalaras yaitu 

anak yang mempunyai kesulitan dalam mengendalikan emosi, (7) anak 

berkesulitan belajar adalah anak yang memiliki gangguan pada satu atau lebih 

kemampuan dasar, (8) anak lamban belajar adalah anak yang memiliki potensi 

intelektual sedikit dibawah normal, (9) autis adalah gangguan dan 

keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan 

interaksi sosial (10) anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan 

zat adiktif (11) tunaganda adalah mempunyai kekhususan majemuk Kustawan 

(2012:24) . 

Pendidikan inklusi juga menerapkan proses pembelajaran seperti sekolah 

pada umumnya. Proses pembelajaran adalah kegiatan interaksi antara guru dan 

siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif 

untuk mencapai tujuan belajar (Suryosubroto, 2002:19). Tujuan pembelajaran 

dapat dicapai dengan melaksanakan proses ataupun tahapan pembelajaran yang 
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meliputi perencanaan, pelaksaanan pembelajaran dalam kelas ataupun luar 

kelas, dan penilaian yang terdiri dari kognitif, afektif dan psikomotor. Untuk 

melaksanakan beberapa tahapan yang sudah disebutkan itu merupakan tugas 

dari guru yang berperan sebagia fasilitator siswa. Dengan peran yang sudah 

diembannya guru harus berupaya mempersiapkan rancangan secara optimal 

demi mencapai tujuan pembelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran 

serta mengevaluasi kualitas pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SDN Sumbersari 1 kelas 

V terdapat 2 siswa ABK yang menunjukkan perilaku berbeda dengan anak 

normal lainnya misalnya, anak yang pertama tidak bisa diajak berkomunikasi 

atau anak tersebut sibuk dengan dunianya sendiri, anak bertingkah laku 

semaunya sendiri, ketika kegiatan pembelajaran berlangsung anak tersebut 

terkadang berbicara sendiri dan tidak mendengarkan penjelasan dari guru, dan 

biasanya anak tersebut tidur di dalam kelas saat pelajaran berlangsung akan 

tetapi saat diberi soal ia bisa menjawab. Anak yang kedua biasanya berbicara 

sendiri, perilaku masih seperti kelas 3, sulit untuk menjawab soal yang sifatnya 

berhitung seperti matematika, akan tetapi ia pandai dalam lisannya. Dengan 

karakteristik ABK tersebut proses pembelajaranpun bisa terhambat karena 

disebabkan perilaku siswa ABK yang biasanya tantrum di dalam kelas dan 

mengganggu siswa yang lainnya. Berikut analisis pembelajaran yang dilakukan 

peneliti yang ada di SDN Sumbersari 1 meliputi perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran kelas V dalam kelas 

inklusif. 
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Kegiatan yang pertama perencanaan pembelajaran dalam kelas inklusif. 

Keadaan kelas inklusi yang sudah digambarkan seperti diatas menyebabkan 

guru merasa terganggu dengan proses pembelajarannya sehingga guru 

memutuskan untuk membuat RPP modifikasi. Akan tetapi pada saat sudah 

membuat RPP modifikasi, yang seharusnya pembelajaran berjalan sesuai 

dengan apa yang sudah direncanakan, ternyata hasil tidak sesuai dengan 

harapan, guru mengalami kesulitan untuk menerapkan RPP dalam 

pembelajaran dikarenakan kondisi siswa yang tidak mendukung. Hal tersebut 

menyebabkan guru jarang sekali membuat RPP modifikasi untuk anak 

berkebutuhan khusus. Selain itu, media pembelajaran yang dipakai untuk siswa 

ABK belum ada. Guru mengakui juga dalam proses pembelajaran yang paling 

diutamakan adalah siswa reguler sedangkan untuk siswa ABK masih 

dikesampingkan. Menurut pendapat guru siswa ABK belum bisa mengikuti 

pembelajaran di kelas dengan baik dikarenakan kemampuannya yang terbatas 

oleh sebab itu ABK perlu sekali guru pendamping saat pembelajaran sedang 

berlangsung yang disebut dengan shadow. 

Kegiatan kedua proses pembelajaran di SDN Sumbersari 1 masih 

mengalami problematika. Hal ini terbukti terdapat beberapa kekurangan dalam 

pembelajaran. Diantaranya guru kelas mengakui bahwa mengajar di kelas 

inklusi itu sulit karena terdapat siswa ABK yang bermacam-macam hambatan 

yang dideritanya. Guru mengakui dalam pembelajaran sulit menyiapkan materi 

dan media untuk siswa ABK, karena setiap ABK juga berbeda jenisnya 

sehingga materi yang diberikan berbeda dan guru juga biasanya menghilangkan 

beberapa materi yang dirasa cukup sulit bila diterima siswa ABK. 
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Kegiatan ketiga penilaian pembelajaran untuk siswa ABK yaitu dari Guru 

Pembimbing Khusus. Guru pembimbing khusus sebelum memberi penilaian 

beliau biasanya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada guru kelas yang 

mengajar di kelas. Setelah koordinasi dengan guru kelas keputusan 

pengambilan nilai ada pada guru pembimbing khusus. Dan apabila nilai siswa 

ABK belum memenuhi kriteria guru akan membatu proses penilaian untuk 

siswa ABK tersebut dengan melalui program pengayaan yang telah 

direncanakannya. Akan tetapi berbeda dengan kelas V, guru pembimbing 

khusus adalah pemegang nilai sepenuhnya siswa ABK yang ada di kelas V. 

Berdasarkan studi pendahuluan yaitu observasi yang dilakukan pada 

sekolah SDN Sumbersari 1 Kota Malang  tersebut, terlihat masih terdapat 

kendala guru melaksanakan pembelajaran di kelas inklusi meskipun guru sudah 

dapat pelatihan dalam mengahadapi siswa ABK. Alasan peneliti melakukan 

penelitian ini adalah ABK kurang diperhatikan saat kegiatan pembelajaran dan 

kurangnya pelayanan yang harus didapatkan ABK di sekolah inklusi. 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rindi Leli Anggraini 

(2014) tentang “ Proses Pembelajaran inklusi untuk anak berkebutuhan khusus 

(ABK) kelas V SDN Giwangan Yogyakarta menunjukan bahwa ada satu 

permasalahannya yaitu masih terdapat beberapa guru yang belum paham 

tentang adanya pembelajaran inklusi karena merupakan guru baru sehingga 

dalam pembelajarannya belum menggunakan model-model pembelajaran yang 

dapat membantu proses belajar mengajar di kelas inklusi. 

Berdasarkan uaraian di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 

permasalahan terkait pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusi salah 
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satunya yaitu di SDN Sumbersari 1 yang telah ditunjuk oleh pemerintah 

menjadi sekolah inklusi sejak tahun 2006. Hal ini perlu dilakukan penelitian 

tentang pelaksanaan pembelajaran dalam sekolah inklusi, sehingga 

permasalahan yang ingin dipecahkan adalah “Analisis Pembelajaran Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) Kelas V di SDN Sumbersari 1 Kota Malang 

(Studi Kasus)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran siswa ABK Kelas V di SDN 

Sumbersari 1 Kota Malang? 

2. Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan 

pembelajaran siswa ABK Kelas V di SDN Sumbersari 1 Kota Malang? 

3. Bagaimana upaya guru untuk mengatasi kendala atau permasalahan 

dalam melaksanakan pembelajaran siswa ABK yang terjadi di Kelas V 

SDN Sumbersari 1 Kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka peneliti ini bertujuan untuk: 

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pembelajaran siswa ABK Kelas V di 

SDN Sumbersari 1 Kota Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam 

pelaksanaan pembelajaran siswa ABK Kelas V di SDN Sumbersari 1 

Kota Malang. 
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3. Untuk mendeskripsikan upaya guru untuk mengatasi kendala 

pelaksanaan pembelajaran siswa ABK terjadi di Kelas V SDN 

Sumbersari 1 Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat. Adapun manfaat 

yang bisa diperoleh dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dunia pendidikan 

yang sekarang sudah menyetarakan bahwa semua anak berhak 

mendapatkan pendidikan yang layak sehingga dapat digunakan untuk 

menambah pengetahuan tentang pelaksanaan pembelajaran di sekolah 

yang berbasis inklusi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Untuk membantu sekolah dalam menindak lanjuti permasalahan 

yang terjadi meningkatkan pembelajaran inklusi di sekolah dapat 

memenuhi Standar Proses Pendidikan yang sudah ditetapkan. 

b. Bagi Guru 

Untuk membantu meningkatkan pemahaman guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran siswa ABK di sekolah inklusi. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain, 

sebelum benar-benar turun langsung sebagai guru dalam merancang 

pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan pendidikan inklusi. 
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E. Batasan Penelitian 

Agar penelitian ini dapat terfokus, tidak menyimpang dari permasalahan 

yang akan diteliti dan tujuannya maka diperlukan adanya batasan masalah, 

yaitu subjek penelitian siswa ABK kelas V ada Autis dan Tuna Grahita Ringan. 

Materi yang akan diteliti Tema 7. Peneliti melakukan penelitian terhadap 

permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan pembelajaran, yang meliputi 

perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran atau kegiatan belajar 

mengajar, dan penilaian pembelajaran. Hal ini dikarenakan agar nantinya 

permasalahan yang dibahas tidak meluas. 

F. Definisi Operasional 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka dalam penelitian 

ini dibatasi sebagai berikut: 

a. Kendala Pelaksanaan Pembelajaran 

Kendala termasuk permasalahan, kesenjangan antara harapan 

dengan kenyataan yang akan dihasilkan. Permasalahan ini terjadi dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Setiap pembelajaran ketika ada 

permasalahan atau persoalan harus segera di atasi agar pelaksanaan 

pembelajaran di kelas inklusi dapat berjalan dengan baik dan 

memperoleh hasil yang diharapkan. 

b. ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) 

Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak dengan keterbatasan 

mental ataupun fisik yang ada pada dirinya sehingga anak tersebut 

kesulitan dalam melakukan kegiatan, anak berekebutuhan khusus ini 

biasanya disebut anak luar biasa. 
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c. Pendidikan Inklusi 

Pendidikan inklusi merupakan sistem pendidikan yang ada di 

Indonesia dengan tujuan memberikan kesempatan kepada anak yang 

memiliki keterbatasan ataupun hambatan, dan bakat istimewa untuk 

dapat memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan anak pada 

umumnya, lingkungan belajar mengajar menjadi satu dengan anak 

normal pada umumnya. 


