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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan memegang peranan penting dalam sendi-sendi kehidupan 

masyarakat untuk menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan 

pendidikan menjadikan masyarakat mahkluk yang mempunyai intelektualitas 

untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Setiap warga 

Indonesia yang mengenyang pendidikan baik SD SMP maupun SMA mereka 

merupakan generasi penerus bangsa yang akan di warisi oleh generasi terdahulu 

untuk membangun Indonesia yang berkemajuan dan berintegritas tinggi. Di dalam 

sistem pendidikan Indonesia, setiap warga negara berhak mengenyang pendidikan 

minimal 12 tahun. Sebagaimana diamantkan di dalam UUD 1945 pasal 31 

berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Hal tersebut 

menegaskan bahwa setiap warga Indonesia berhak mengenyang pendidikan 

setinggi-tingginya. Dalam mewujudkan hal tersebut perlu adanya uluran tangan 

dari pemerintah untuk membuat kebijakan dan mengatur tentang sistem 

pendidikan nasioanl di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan nasional 

yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
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cukup, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung 

jawab.
1
  

Tanpa terkecuali Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Di dalam sistem 

pendidikan Indonesia juga mengatur tentang pendidikan bagi Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK), mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak seperti 

kebanyakan anak-anak normal yang lainnya. Anak dengan kebutuhan khusus 

adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan (fisik, 

mental intelektual, sosial, dan emosional) dalam proses pertumbuhkembangannya 

dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia sehingga memerlukan pelayanan 

pendidikan khusus.
2
 Anak Berkebutuhan Khusus dulu disebut sebagai anak luar 

biasa, didefinisikan sebagai anak yang memerlukan bantuan pendidikan dan 

layanan khusus untuk mengembangkan potensi mereka secara sempurna.
3
 Anak 

Berkebutuhan Khusus seringkali dianggap rendah, dan ini menyebabkan mereka 

menjadi rentan diskriminasi. Pengucilan seringkali muncul dari masyarakat. 

Stigma yang dialami oleh ABK membuat mereka termajinalkan dari penerimaan 

sosial yang utuh yang mengarah pada pembentukan identitas sosial yang „rusak‟. 

Studi yang pernah dilakukan oleh Westbrook dkk. (1993) mengungkapkan bahwa 

sikap sosial yang negatif seringkali berbentuk hambatan dalam menjalankan peran 
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm 76. 
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 (http://bintangbangsaku.com/artikel/tag/anak-berkebutuhan-khusus diakses 25 November 
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sosial dan aktivitas, serta akses-akses ke pelayanan masyarakat.
4
 Sehingga 

dibutuhkan lembaga-lembaga pendidikan untuk membantu anak-anak 

berkebutuhan khusus mengembalikan fungsi sosial mereka. Akses pada layanan 

pendidikan bisa memosisikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk 

mengambil tempat di dalam masyarakat dan memberikan kontribusinya.  

Menurut WHO jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia ada sekitar 

7% dari total jumlah anak usia 0-18 tahun atau sebesar 6.230.000 pada tahun 2007 

dan menurut data Sensus Nasional Biro Pusat Statistik tahun 2003 jumlah 

penyandang cacat di Indonesia sebesar 0,7% dari jumlah penduduk sebesar 

211.428.572 atau sebanyak 1.480.000 jiwa. Dari jumlah tersebut 24,45% atau 

361.860 diantaranya adalah anak-anak usia 0-18 tahun 21,42% atau 317.016 anak, 

merupakan anak cacat usia sekolah (5-18 tahun). Sekitar 66.610 anak usia sekolah 

penyandang cacat (14,4% dari seluruh anak penyandang cacat) ini terdaftar di 

Sekolah Luar Biasa (SLB). Bisa diartikan ada 295.250 anak penyandang cacat 

(85,6%) ada di masyarakat dibawah pembinaan dan pengawasan orang tua dan 

keluarga pada umumnya belum menerima akses pelayanan kesehatan 

sebagaimana mestinya. 

Akses layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di 

Indonesia belum merata sepenuhnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 

(BPS), jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia mencapai angka 1,6 

juta anak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memberikan akses pendidikan kepada mereka 
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adalah dengan membangun unit sekolah baru, yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB), 

dan mendorong tumbuhnya Sekolah Inklusi di daerah-daerah. Dari 1,6 juta anak 

berkebutuhan khusus di Indonesia, baru 18 persen yang mendapatkan layanan 

pendidikan inklusi. Sekitar 115 ribu anak berkebutuhan khusus bersekolah di 

SLB, sedangkan ABK yang bersekolah di sekolah reguler pelaksana Sekolah 

Inklusi berjumlah sekitar 299 ribu.
5
  

Pendidikan Inklusif merupakan program dari pemerintah bagi ABK dalam 

mengenyang pendidikan di sekolah formal dengan pendampingan guru khusus 

selama belajar mengajar. Sedangkan menurut Sapon-Shevin, pendidikan inklusif 

adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus 

belajar disekolah-sekolah terdekat dikelas biasa bersama teman-teman seusianya. 

Sekolah ini menampung semua murid dikelas yang sama, menyediakan program 

pendidikan yang layak, menantang tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan 

kebutuhan setiap murid.
6
  

Bisa kita lihat masih banyak anak berkebutuhan khusus yang belum 

mendapatkan kesempatan mengenyang pendidikan yang layak bagi mereka. Anak 

berkebutuhan khusus (ABK) tergolong anak yang perlu diperlakukan khusus 

terhadap pelayanan pendidikan yang mereka terima dengan cara menyesuaikan 

kemampuan dan potensi mereka. Ada beberapa masalah yang menyebabkan 

kondisi seperti ini terjadi yang pertama disebabkan adanya berbagai hambatan 

                                                           
5
 Desliana Maulipaksi, Sekolah Inklusi dan Pembangunan SLB Dukung Pendidikan Inklusi 

(http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/sekolah-inklusi-dan-pembangunan-slb-

dukung-pendidikan-inklusi diakses 29 November 2018 jam 18.30 WIB)  
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 Geniofam, Mengasuh Mensukseskan dan Anak Berkebutuhan Khusus (Jogjakarta: Garlailmu, 
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termasuk di dalamnya kondisi sosial budaya masyarakat pada umumnya. 

Hambatan terbesar dalam pengembangan pendidikan inklusif adalah kondisi 

sosial dan masyarakat. Hambatan yang terakhir datang dari sekolah itu sendiri, 

sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum dapat menyelenggarakan 

pendidikan inklusif secara optimal. Sehingga pada rana pendidikan inklusif 

sampai saat ini belum berkembang dengan baik.  

Masalah yang terjadi pada ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) terhadap 

pendidikan terdapat masalah yang kompleks. Masalah yang terjadi cara mereka 

beradaptasi dengan lingkungan sekolah, butuh waktu yang tidak sedikit untuk 

anak ABK beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Masalah pada umumnya 

adalah cara mereka memahami apa yang diajarkan oleh guru, beberapa anak 

berkebutuhan khusus sulit untuk menerima materi yang disampaikan oleh guru, 

melihat fenomena tersebut perlu pendampingan khusus terhadap anak ABK agar 

mereka bisa menerima materi dengan baik. Masalah yang terkahir biasanya terjadi 

jika ada anak ABK bersekolah di sekolah umum. Pada umumnya terdapat anak-

anak yang normal. Tidak menutup kemungkinan anak ABK tidak mendaptkan 

perlakuan dengan baik dari teman-teman mereka karena merasa ada orang yang 

berbeda dengan mereka di lingkungan sekolah, tidak sedikit anak berkebutuhan 

khusus menjadi korban bullying di sekolah-sekolah umum. 

Pada pasal 5 ayat (2) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional tersebut selanjutnya dielaborasi oleh pasal 41 ayat (1) 

peraturan pemeritah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, 

yaitu bahwa “setiap statuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif 

harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi 
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menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus”. 

Sejauh ini tidak ada semua satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 

inklusif memiliki pendidikan khusus yang sesuai dengan karakteristik anak 

berkebutuhan khusus. 

Jika melihat penjabaran diatas terkait permasalahan pengembangan 

kapasitas sekolah luar biasa dalam pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan 

khusus peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan studi kasus 

di SLB Idayu 1 Malang.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasrkan dari latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan masalah 

yakni : 

“Bagaimana Upaya Pengembangan Kapasitas SLB Dalam Memberikan 

Pelayanan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan 

untuk mendeskripsikan bagaimana upaya pengembangan kapasitas SLB dalam 

memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus di SLB 

Idayu 1 Kota Malang dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam 

pengembangan kapasitas SLB dalam memberikan pelayanan terhadap anak 

berkebutuhan khusus. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Seacara Akademis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumber informasi 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan khusunya dalam pengembangan disiplin 

ilmu kesejahteraan sosial, keterkaitan dengan pengembangan kapasitas sekolah 

luar biasa dalam pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus dapat menjadi 

referensi ilmiah pada penelitian selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

Bagi sekolah dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan 

keputusan dalam upaya pengembangan kapasitas sekolah luar biasa dalam 

pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus dan memberikan pelayanan 

pendidikan untuk siswa ABK. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi : 

1) Profil lembaga SLB Idayu 1 Kota Malang 

2) Bentuk pengembangan kapasitas sekolah luar biasa dalam memberikan 

pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus 

3) Problematika yang dihadapi dalam pengembangan kapasitas sekolah luar biasa 

dalam memberikan pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus  

Ruang lingkup ini disampaikan oleh peneliti dengan maksud agar tujuan 

penelitian tetap pada konteksnya dan supaya penelitian tidak menjalar terlalu jauh 

pada hal-hal yang tidak bermanfaat bagi peneliti. 


