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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan inklusi merupakan hal yang baru di Indonesia. 

Pendidikan inklusi diharapkan dapat mengembangkan potensi anak 

berkebutuhan khusus secara optimal seperti layaknya anak normal. 

Pendidikan inklusi sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional RI Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta 

didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau 

bakat istimewa (Mendiknas, 2010:2). Sosialisasi sangat penting bagi ABK 

karena dengan sosialisasi tersebut dapat membantu  untuk kesembuhan 

mental dan menyiapkan diri supaya kelak bisa menjadi pribadi yang 

percaya diri dan berpotensi. 

Suparno (2007: 2-4 Unit 2) menyatakan “bahwa jenis layanan 
yang biasa diberikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, sesuai 
dengan kebutuhan masing-masing. Namun, secara umum akan 
mencakup 1) layanan medis dan fisiologis, 2) layanan sosial-
psikologis, dan layanan pedagogis/pendidikan. Layanan tersebut 
diberikan kepada yang berkompeten pada bidangnya masing-masing 
dan dilakukan berdasarkan kebutuhan anak.”

“Pendidikan inklusi sekiranya masih penting diadakan 
Penyelenggaraan sekolah inklusi di Soloraya masih perlu 
ditingkatkan. Pasalnya nilai kinerja kepala sekolah dan guru baru 
dalam taraf sedang atau sekitar 60 persen dari 100 persen. Angka itu 
diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan tim Universitas 
Sebelas Maret (UNS) Surakarta di sekolah inklusi di Solo, 
Karanganyar, Sukoharjo dan Boyolali (Suara Merdeka.com, 2012).” 
Sekolah inklusi memang saat ini masih diperlukan baik dari segi 
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tenaga pengajar, ditingkatkan dari  taraf  kualitas agar kinerja 
pengajaran untuk kelas inklusi.

Sekolah inklusi adalah sekolah yang menyediakan layanan yang 

disesuaikan dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus melalui adaptasi 

kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan sarana prasarananya.

“Di sekolah tersebut ABK mendapat pelayanan pendidikan dari guru 
pembimbing khusus dan sarana prasarananya. Prinsip mendasar dari 
pendidikan inklusi adalah selama memungkinkan, semua anak 
seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan 
ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Jadi di sini 
setiap anak dapat diterima menjadi bagian dari kelas tersebut, dan 
saling membantu dengan guru dan teman sebayanya maupun anggota 
masyarakat lain sehingga kebutuhan individualnya dapat terpenuhi 
(Upikke, 2011).”

Sekolah inklusi dan non-inklusi terdapat perbedaan dalam 

kebutuhan siswanya. Siswa non inklusi pembelajaranya dilaksanakan 

secara normal seperi baiasanya sedangkan siswa inklusi perlu 

pembelajaran yang khusus.  

Strategi pembelajaran di kelas mempengaruhi proses belajar bahasa 

Indonesia. Siswa inklusi bersama dengan siswa regular adalah hubungan 

antara siswa inklusi dengan siswa lainnya dengan sejumlah norma untuk 

mencapai tujuan dari belajar bahasa Indonesia.  Tujuan pembelajaran 

bahasa Indonesia (Sufanti, 2010:129-130) ada tujuh.

1. “Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika 
yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis.

2. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai 
bahasa persatuan dan bahasa negara.

3. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakanya dengan tepat 
dan kreatif untuk berbagai tujuan.

4. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan 
kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial.
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5. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 
wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan 
pengetahuan dan kemampuan berbahasa.

6. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai 
khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia.” 

Dalam proses ini dibutuhkan interaksi yang harmonis antara siswa 

inklusi dengan siswa regular agar tercipta suatu pembelajaran yang 

kondusif. Untuk mencapai seperti yang telah penulis paparkan di atas, 

maka diperlukan strategi pembelajaran yang diterapkan dalam kelas 

inklusi. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “Strategi Pembelajaran 

Bahasa Indonesia pada Kelas V Inklusi SD Lazuardi Kamila Surakarta .”

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini tentang strategi prmbelajaran bahasa Indonesia pada 

kelas V inklusi SD Lazuardi Kamila. Penelitian ada dua masalah.

1. Apa saja strategi yang digunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia  

kelas V inklusi SD Lazuardi Kamila Surakarta?

2. Bagaimana penerapan strategi pembelajaran untuk kelas inklusi pada 

kelas V inklusi SD Lazuardi Kamila Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan penelitian yang akan dibahas.

1. Memaparkan strategi pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas V 

inklusi.

2. Memaparkan penerapan strategi pembelajaran bahasa Indonesia pada

kelas V inklusi.



4

D. Manfaat Penelitian

Sebagai studi ilmiah, studi ini dapat memberi sumbangan konseptual 

kepada pendidikan bahasa Indonesia dan juga memberi urunan substansial 

kepada lembaga pendidikan formal maupun informal, para guru 

pembimbing yang bersifat khusus berupa cara mengajar bahasa Indonesia 

pada kelas inklusi.

1. Manfaat teorites

Secara umum studi ini memberikan sumbangan keilmuan tentang 

strategi pembelajaran pada kelas inklusi. Di dalam pembelajaran

bahasa Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan 

di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Pada tataran praktis studi ini diharapkan memberikan sumbangan 

kepada pendidikan formal maupun informal. Lembaga pendidikan 

dapat memanfaatkan penelitian ini untuk mengembangkan 

pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran yang efektif dan efisien 

serta tepat sasaran bagi siswa yang normal maupun yang berkebutuhan 

khusus.


