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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk bekal 

mengarungi samudera kehidupan yang semakin penuh dengan persaingan. 

Oleh karena itu pendidikan menjadi salah satu hak asasi fundamental yang 

dijamin dan dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional maupun 

nasional. Di Indonesia jaminan terhadap hak memperolah pendidikan diatur 

dalam undang-undang dasar (UUD) 1945 dan dipertegas dengan undang-

undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. 

Sebagai hak asasi yang fundamental, pendidikan dibutuhkan oleh setiap 

manusia, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Anak-anak yang 

berkebutuhan khusus yaitu anak-anak yang memiliki kelainan pertumbuhan 

dan perkembangan serta anak-anak yang kesulitan dalam mendapatkan akses 

pendidikan yang dikarenakan oleh kondisi geografis dan ekonomi keluarga. 

Selama ini anak-anak yang memiliki kelainan pada proses pertumbuhan 

dan perkembangannya mendapatkan pendidikan yang terpisah dari anak-anak 

normal seusianya. Secara tidak langsung, pengkhususan pendidikan anak-

anak tersebut cenderung membentuk tembok eklusifisme bagi mereka. 

Dengan model pendidikan seperti ini akan menghambat proses mengenal 

antara anak-anak normal dengan mereka yang berkebutuhan khusus. 

Sehingga keberadaan anak-anak ini akan menjadi asing bagi anak-anak 

normal dan menjadikan mereka tersingkir dalam interaksi sosial. 
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Sedangkan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang 

dikarenakan kondisi geografis dan kondisi ekonomi masih butuh perhatian 

ekstra. Sampai saat ini anak-anak yang berada di daerah terpencil masih sulit 

mendapatkan akses pendidikan. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada 

membuat pendidikan menjadi “barang” yang sulit dijangkau oleh mereka. 

Tidak jarang anak-anak yang berada di daerah-daerah tersebut harus berjalan 

berpuluh-puluh kilometer hanya untuk mendapatkan pendidikan. 

Sementara anak-anak yang berasal dari keluarga ekonomi sulit lebih 

memilih untuk tidak bersekolah dan meneruskan hidup dengan bekerja. 

Sehingga banyak kita jumpai anak-anak usia sekolah yang justru berada di 

persimpangan-persimpangan jalan. Jika terus dibiarkan maka hal ini akan 

berdampak pada bangsa Indonesia sendiri. Karena bagaimana pun pendidikan 

merupakan salah satu aspek yang menentukan maju dan mundurnya suatu 

bangsa.  

Oleh karena itu, sudah selayaknya pendidikan dapat dijangkau oleh 

semua kalangan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan yang semacam ini 

sudah disadari oleh masyarakat dunia sejak tahun 1994 yang ditandai dengan 

adanya pernyataan Salamanca dan Kerangka Kerja untuk Action Special 

Needs Education. Selain itu juga adanya International Education for All 

(EFA) yang dikumandangkan oleh UNESCO sebagai kesepakatan global 

yaitu World Education Forum di Dakar, Sinegal pada tahun 2000 dimana 

Indonesia menjadi salah satu pesertanya (Mudjito dkk,2012:11). 



3 
 

Jika dahulu pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus dilakukan 

pada tiga macam lembaga pendidikan yaitu (1) Sekolah Luar Biasa (SLB); (2) 

Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan (3) Sekolah Terpadu, maka saat ini 

sedang gencar digalakkan adanya pendidikan Inklusif, yaitu suatu pendidikan 

yang mengikutsertakan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah formal 

dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Lembaga 

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Inklusif dikenal dengan 

Sekolah Inklusif.  

Inti utama dari pendidikan terletak pada kurikulum. Yaitu seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Iskandar, 2012:143). Sebagai 

sekolah yang memiliki beragam peserta didik dari latar belakang yang 

berbeda-beda, tentunya kurikulum Sekolah Inklusi perlu disesuaikan dengan 

kondisi sosial sekolah tersebut. Baik dari segi materi ajar, alokasi waktu 

maupun sarana prasarana. 

Mata pelajaran merupakan hal utama yang perlu diperhatikan dalam 

kegiatan belajar mengajar. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda, baik ditinjau dari aspek kompetensi yang ingin dicapai maupun 

dari aspek materi yang dipelajari dalam rangka mencapai tujuan kompetensi. 

Jika ditinjau dari aspek kompetensi yang ingin dicapai, disamping 

keterampilan untuk memecahkan masalah, mata pelajaran matematika juga 

menekankan pada penguasaan konsep dan algoritma. Disamping itu, untuk 
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mempelajari materi pada mata pelajaran matematika harus dipelajari terlebih 

dahulu materi yang menjadi prasaratnya, karena matematika merupakan mata 

pelajaran yang bersifat hierarkis. 

Para guru menyadari bahwa matematika bukanlah termasuk mata 

pelajaran yang mudah bagi mayoritas peserta didik. Matematika sering 

dikeluhkan peserta didik sebagai mata pelajaran yang sulit dan membosankan 

karena matematika hanya dipandang sebagai kumpulan angka-angka dan 

rumus saja. Kondisi ini diperparah dengan cara mengajar guru yang kurang 

menarik sehingga menambah kejenuhan siswa dalam mempelajari 

matematika.  

Pandangan matematika yang seperti ini harus segera dirubah agar 

matematika tidak hanya dipandang sebagai kumpulun angka dan rumus-

rumus belaka. Namun lebih dari itu, matematika merupakan “mother of 

science” yang menjadi gerbang pengetahuan. Oleh karena itu, guru sebagai 

pengelola pembelajaran harus mampu merubah pola pikir siswa terhadap 

matematika. Perubahan pola pikir tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

mutu pembelajaran matematika. 

Peningkatan mutu proses pembelajaran juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan sarana penunjang seperti perangkat pembelajaran yang dapat 

memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan disesuaikan dengan 

pendekatan pembelajaran yang digunakan. Hal ini perlu dilakukan agar 

peserta didik dapat belajar secara aktif, selain itu juga agar pengelolan 

pembelajaran dan penilaian dapat dilakukan dengan baik oleh guru. 
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SMA Muhammdiyah 6 Surakarta merupakan salah satu Sekolah Inklusi 

di Surakarta yang saat ini memiliki cukup banyak peserta didik berkebutuhan 

khusus. Saat ini tercatat sebanyak satu peserta didik tunanetra, satu peserta 

didik tunarungu, empat peserta didik tunadaksa dan berkesulitan belajar 

(menulis lambat), dua peserta didik tunalaras dan dua peserta didik lambat 

belajar (Slow learner) yang sedang menempuh pendidikan di SMA 

Muhammadiyah 6 Surakarta. 

Melihat banyaknya peserta didik berkebutuhan khusus di SMA 

Muhammadiyah 6 Surakarta serta mengingat bahwa kurikulum yang 

digunakan di Sekolah Inklusi mengacu pada kurikulum nasional, maka 

pembelajaran matematika di Sekolah Inklusi SMA Muhammadiyah 6 

Surakarta menjadi tantangan tersendiri bagi guru matematika. Guru harus 

mampu mengakomodir kebutuhan setiap peserta didik sehingga mampu 

menciptakan sistem pembelajaran yang inklusif untuk semua siswa. Maka 

dari itu, penelitian ini akan memfokuskan pada pertanyaan bagaimana sistem 

pembelajaran matematika di Sekolah Inklusi, khususnya di SMA 

Muhammadiyah 6 Surakarta 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada “Sistem Pembelajaran Matematika di 

Sekolah Inklusi” dengan sub fokus: 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran matematika di Sekolah Inklusi? 

2. Bagaimana proses pembelajaran matematika di Sekolah Inklusi? 

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran matematika di Sekolah Inklusi? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem 

pembelajaran matematika di Sekolah Inklusi. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran matematika di Sekolah 

Inklusi. 

b. Mendeskripsikan proses pembelajaran matematika di Sekolah 

Inklusi 

c. Mendeskripsikan evaluasi pembelajaran matematika di Sekolah 

Inklusi  

D. Manfaat Penelitian 

Sebagai studi ilmiah, penelitian ini dapat memberi sumbangan 

konseptual, utamanya bagi pendidikan matematika dan memberi sumbangan 

substansial berupa sistem pembelajaran matematika kepada lembaga 

pendidikan inklusi dan guru matematika. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis studi ini memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

tentang: 

a. Perencanaan pembelajaran matematika di Sekolah Inklusi. 

b. Proses pembelajaran matematika di Sekolah Inklusi. 

c. Evaluasi pembelajaran matematika di Sekolah Inklusi. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis studi ini memberikan sumbangan kepada lembaga 

pendidikan formal, khususnya sekolah-Sekolah Inklusi untuk 

mengembangkan sistem pembelajaran matematika yang efektif, efisien, 

dan tepat sasaran. 

E. Definisi Istilah 

1. Sekolah Inklusi 

Sekolah Inklusi adalah sekolah yang mengikutsertakan siswa-siswa 

yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan sosial ke 

kelas reguler untuk setiap jenjang pendidikan dengan kurikulum nasional 

yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. 

2. Sistem Pembelajaran Matematika 

Sistem pembelajaran matematika merupakan sekumpulan 

komponen dan/atau langkah-langkah pembelajaran matematika yang 

saling berkaitan untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika.  

3. Perencanaan Pembelajaran Matematika 

Perencanaan pembelajaran matematika merupakan usaha 

mendesain pembelajaran matematika sedemikian rupa dengan 

memperhatikan beberapa hal seperti kurikulum, keadaan sekolah, 

kemampuan siswa serta kemampuan guru sehingga tujuan pembelajaran 

matematika dapat dicapai secara efektif. 
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4. Proses Pembelajaran Matematika 

Proses pembelajaran matematika merupakan suatu upaya 

membelajarkan peserta didik melalui interaksi antara guru dan peserta 

didik dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran 

matematika dengan mengacu pada perencanaan yang telah disusun oleh 

guru. 

5. Evaluasi Pembelajaran Matematika 

Evaluasi pembelajaran matematika merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam tenggang waktu tertentu yang berfungsi untuk 

mengukur keberhasilan proses pembelajaran matematika atau 

ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah direncanakan.  

 


