
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi kehidupan seseorang, baik 

di masa sekarang maupun yang akan datang. Pendidikan memberikan banyak 

pengetahuan dan informasi yang akan membuat hidup dan perilaku semakin 

baik. Semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tidak 

memandang dari status, agama, suku, ras, maupun golongan tertentu. Hal 

tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar tentang pendidikan pasal 31 

ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai kesempatan 

yang sama untuk memperoleh pendidikan”. Menurut Ahmadi dan Uhbiyati 

(2007:70) mengemukakan bahwa pendidikan pada hakekatnya merupakan 

suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta penuh tanggung jawab 

yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari 

keduanya agar anak mencapai kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung 

terus menerus. Jadi pendidikan merupakan hak asasi yang mendasar bagi setiap 

manusia untuk bekal dalam hidup bermasyarakat, tidak terkecuali bagi anak 

berkebutuhan khusus (ABK).  

ABK adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya 

gangguan perkembangan dan kelainan yang dialaminya. Istilah lain bagi ABK 

adalah anak luar biasa dan anak cacat. ABK adalah anak yang secara 

pendidikan memerlukan layanan spesifik yang berbeda dengan anak-anak 

normal pada umumnya, karena kelainan yang dialaminya” (Desiningrum, 

2016).  Kelainan ini terjadi dalam beberapa hal, seperti proses perkembangan 
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dan pertumbuhannya yang mengalami penyimpangan baik secara fisik, sosial, 

mental-intelektual, maupun emosional (Ramdhan, 2013:10). Hal tersebut yang 

menyebabkan ABK terdiskriminasi dalam kehidupan sosial dan dunia 

pendidikan, sehingga ABK sulit mendapatkan teman dan sulit memperoleh 

pendidikan yang layak. Padahal setiap orang memiliki hak yang sama dalam 

memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, sekolah inklusi merupakan salah satu 

jawaban bahwa dalam pendidikan tidak mengenal diskriminasi. 

Sekolah inklusi adalah sekolah yang menerima siswa ABK untuk 

memperoleh hak pendidikan yang sama dengan anak normal lainnya. Dalam 

hal ini, sekolah inklusi dapat berdampak positif pada ABK, yaitu kemampuan 

untuk berbaur, bergaul, bersosialisasi, dan berkomunikasi dengan lingkungan 

orang normal atau dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Hildegun Olsen 

(Tarmansyah, 2007:82), pendidikan inklusi adalah sekolah harus 

mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial 

emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak 

penyandang cacat, berbakat. Anak-anak jalanan dan pekerja anak berasal dari 

populasi terpencil atau berpindah-pindah. Dalam pendidikan inklusi terdapat 

salah satu usaha untuk menghilangkan hambatan-hambatan pada peserta didik 

yang memiliki kemampuan kurang dari peserta didik seperti biasanya, serta 

meningkatkan kesempatan semua orang untuk mendapatkan pendidikan yang 

layak, termasuk ABK.  

Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 32 bahwa “Pendidikan khusus/pendidikan 

luar biasa merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat 
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kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, 

emosional, mental, dan sosial mendapatkan pendidikan yang layak dan tidak 

dibeda-bedakan dengan anak normal lainnya serta memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa.”  

Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan untuk ABK telah diatur 

dalam undang-undang serta hak mereka dalam memperoleh pendidikan sama 

dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pendidikan inklusi perlu untuk 

diterapkan. Pendidikan inklusi menghapus adanya kemungkinan terjadinya 

diskriminasi terhadap ABK, sehingga dapat belajar hidup di lingkungan 

masyarakat yang sebenarnya, yaitu masyarakat yang terdiri dari disable and 

able person yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas yang dimulai 

dari masyarakat sekolah (Hadi, 2015).  

Namun sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi harus memiliki 

fasilitas yang memadai, seperti ruang terapi, guru yang sesuai dalam 

bidangnya, dan guru pendamping. Dalam hal ini, guru merupakan komponen 

yang paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruan, yang 

harus mendapat perhatian sentral, pertama dan utama. Figur yang satu ini akan 

senantiasa menjadi sorotan strategis ketika membicarakan masalah pendidikan, 

karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem 

pendidikan. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, 

khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga sangat 

menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan 

proses belajar mengajar. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh 

terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Lebih lanjut 
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menurut Suudy (2010), pembinaan kesiswaan merupakan bagian yang sangat 

penting dalam terselenggaranya pelaksanaan pendidikan. Maksud dari kegiatan 

pembinaan peserta didik adalah mengusahakan agar siswa dapat tumbuh dan 

berkembang sebagai manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional.  

Adapun peran guru dalam suatu pembelajaran pada kelas inklusi lebih 

ditekankan pada kemampuan mengelola kelas dengan baik, serta mampu 

menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, menyenangkan dan 

tidak membosankan. Sebagaimana ditahui bahwa sekolah inklusi merupakan 

pendidikan reguler yang di dalamnya terdapat ABK. Hal tersebut 

membutuhkan metode pembelajaran khusus dan kekuatan yang lebih ekstra, 

karena pembelajaran inklusi dapat mendatangkan dampak positif sebagaimana 

telah dijelaskan sebelumnya dan juga dapat mendatangkan dampak negatif 

pada peserta didik. Dampak negatif tersebut khususnya, dirasakan oleh anak 

regular, karena ABK kadang tidak dapat fokus dan membuat kegaduhan, 

sehingga membuat kelas kurang kondusif. Selain itu, ABK juga sulit dalam 

memahami materi yang disampaikan. Salah satu faktor penentu keberhasilan 

pendidikan inklusif adalah tenaga pendidik yang profesional untuk membina 

dan mengayomi anak berkebutuhan khusus. Guru yang mengajar hendaknya 

memiliki kualitas yang dipersyaratkan, yaitu memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap tentang materi yang diajarkan dan memahami 

karakteristik siswa (Mohammad, 2003: 178). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian 

tentang metode pembelajaran yang diterapkan serta kendala-kendala yang 
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dialami selama proses pembelajaran berlangsung. Sehingga peneliti 

mengangkat judul “Analisis Metode Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus 

di Kelas IV SDN Ketawanggede Malang”.Dalam penelitian ini, peneliti 

memilih sekolah SDN Ketawanggede Malang sebagai tempat penelitian, 

karena SDN Ketawanggede menerapkan pendidikan inklusi.   

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana metode pembelajaran anak berkebutuhan khusus di kelas IV 

SDN Ketawanggede Malang? 

2. Apa kendala dari metode pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus di 

kelas IV SDN Ketawanggede Malang? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan metode pembelajaran anak berkebutuhan khusus di kelas 

IV SDN Ketawanggede Malang. 

2. Mendeskripsikan kendala metode pembelajaran anak berkebutuhan khusus 

di kelas IV SDN Ketawanggede Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan 

bagi semua Sekolah Inklusi di Indonesia dalam masalah pola pembelajaran 

yang digunakan agar tingkat keberhasilan yang didapat semakin tinggi.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Sekolah dapat mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai, sehingga 

dapat mencari strategi berikutnya agar keberhasilannya semakin 

maksimal. 

b. Bagi Guru 

Guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan dari pola atau metode 

pembelajaran yang digunakan. Serta guru mendapat solusi dari kendala 

yang didapat selama proses pembelajaran. 

c. Peneliti Lanjutan 

Memberikan sumbangsi pemikiran pada peneliti lain agar digunakan 

sebagai dasar referensi penelitian selanjutnya serta menambah 

pengetahuan dan wawasan mengenai pola pembelajaran, kendala, serta 

dampak positif maupun negatif dari sekolah inklusi. 

  

   

E. Batasan Penelitian 

Pada penelitian ini terbatas pada metode pembelajaran yang diterapkan 

serta kendala yang dihadapi oleh siswa melalui wawancara pada kepala 

sekolah, GPK, dan beberapa siswa. 
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F. Definisi Oprasional 

Definisi oprasioanal dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode Pembelajaran adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh 

para pendidik agar proses belajar-mengajar pada siswa tercapai sesuai 

dengan tujuan. 

2. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah mereka yang memiliki 

perbedaan dengan rata-rata anak seusianya atau anak-anak pada umumnya. 

Perbedaan yang dialami ABK ini terjadi pada beberapa hal, yaitu proses 

pertumbuhan dan perkembangnnya yang mengalami kelainan atau 

penyimpangan baik secara fisik, mental, intelektual, sosial maupun 

emosional. 

3. Pembelajaran Inklusi adalah usaha-usaha dalam pendidikan  yang 

memfasilitasi  seluruh peserta didik, baik siswa dengan kemampuan normal  

maupun  siswa berkebutuhan  khusus  untuk  mengembangkan kompetensi 

akademiknya sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki berdasar 

pada karakteristik masing-masing peserta didik dalam satu kelas pada 

proses kegiatan belajar mengajar. 

 



 

 

 


