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                                                                       BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

          Di  kabupaten  Boyolali  pada  tanggal  26  Desember  2012  telah  terjadi 

peristiwa  besar  dibidang  pendidikan,  yaitu  dengan  dideklarasikannya  78  sekolah 

penyelenggara  inklusi dengan jumlah peserta didik anak berkebutuhan khusus (ABK) 

sebanyak 1228 anak yang tersebar dibeberapa sekolah di wilayah kabupaten Boyolali, 

yang  meliputi  jenjang  SD,  SMP/  MTs,  SMU  dan  SMK.  Direktorat  pembinaan 

pendidikan khusus dan  layanan khusus kemdikbud, FKIP UNS Prodi Pendidikan Luar 

Biasa (PLB), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, jajaran Bupati Boyolali dan para 

stake holder beserta para   pengelola pendidikan  inklusi   hadir menandatangani nota 

kesefahaman  dan  komitmen  untuk memberikan  pelayanan    pendidikan  bagi  anak 

berkebutuhan  khusus  bersama‐  sama  anak  regular  pada  satuan  pendidikan  yang 

sama (inklusi). 

Bentuk  pelayanan  pendidikan  bagi  anak  berkebutuhan  khusus  selama  ini  ada  tiga 

lembaga pendidikan yaitu: Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) 

dan  Sekolah  Terpadu.  SLB  adalah  sekolah  khusus  yang  memberikan  pelayanan 

pendidikan hanya diperuntukkan bagi peserta didik yang sejenis saja misalnya: SLB/ A 

untuk  peserta  didik  yang memiliki  kelainan mata/  tuna  netra,  SLB/  B  untuk  anak 

berkelainan wicara dan pendengaran, SLB/ C bagi mereka yang berkelainan grahita 

dan  SLB/  D  untuk  peserta  didik  berkelainan  fisik.  Sedangkan  SDLB  adalah  sekolah 

yang menerima  peserta  didik  dari  segala  kelainan  fisik maupun mental.  Kemudian 

yang dimaksud     sekolah     terpadu    adalah    sekolahregular   yang   menerima anak 

berkebutuhan khusus, dengan kurikulum, sarana prasarana pembelajaran dan proses 



 
2 

 

                                                            
 

pembelajaran sama untuk seluruh peserta didik, dengan pengertian lain peserta didik 

apapun kondisinya menyesuaikan dengan program yang ada di sekolah itu. 

     Keberadaan SLB, SDLB dan Sekolah terpadu pada umumnya berada di pusat 

kota wilayah kabupaten, padahal Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tersebar  daerah 

atau  kecamatan.  Kondisi  yang  demikian  secara  nyata menjadi  kendala  pemerintah 

dalam mewujudkan amanat undang‐ undang nomor 20 tahun 2003 bab IV pasal 5 (1) 

dan  (2) pada pokok  isinya penjaminan pendidikan bagi seluruh warga negara  tanpa 

kecuali atau  kita kenal  (educational for all). 

  Inclution  adalah  sistem  layanan  pendidikan  khusus  yang mensyratkan ABK 

belajar di sekolah terdekat dan berada dalam kelas‐ kelas biasa bersama‐ sama teman 

seusianya  (dalam  Sapon  O’neil,  1995).  Sekolah  inklusi  telah  menjadi  gerakan 

pendidikan  diberbagai  daerah  provinsi,  kabupaten  atau  kota  yaitu  sekolah  yang 

menampung  semua murid dikelas  yang  sama,     pendidikan  yang  layak, menantang 

tetapi sesuai dengan   kebutuhan setiap anak dengan bantuan   para guru agar siswa 

berhasil.  Mengapa  harus  inklusi?  Apa  dasarnya?  Bentuk  lain  dari  sekolah  inklusi 

antara  lain:  Declaration  of  Human  Right  (1948),  Convensation  of  the  Right  of  the 

Childs (1989), Life long Education‐ education for all Bangkok (1991), yang selanjutnya 

dijabarkan  (dalam  PP  RI  Nomor  17  tahun  2010)  tentang  pengelolaan  dan 

penyeleggaraan pendidikan, (USAID dalam kemdikbud PK/ LK dikdas  2013).  

  Penelitian yang dilakukan di SD Negeri 3 Banyudono dikarenakan SD Negeri 3 

Banyudono ditunjuk sebagai pilot projek pelaksanaan pendidikan inklusi di kabupaten 

Boyolali, juga menjadi pertimbangan peneliti bahwa di SD Negeri 3 Banyudono telah 

memiliki guru pembimbing khusus,  jumlah siswa yang cukup dan menyebar disetiap 

kelas. Melalui berbagai  tahapan persepsi dan  implementasi keberadaan pendidikan 
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inklusi  hingga  dewasa  ini  dunia  pendidikan  dan masyarakat  pada  umumnya  telah 

menunjukkan  kepedulian  yang positif bahwa  tidak perlu  terjadi  adanya pendidikan 

yang menggambarkan diskriminasi pelayanan pendidikan.  

  Bentuk  kesungguhan  dan  keuletan  dalam  mengelola  pendidikan  yang 

bersifat heterogin ditinjau dari  segi peserta didik,  sarana dan prasarana yang harus 

memberikan  aksibilitas  bagi  mereka  yang  berkebutuhan  khusus,  serta  program 

pembelajaran  yang  disusun  menurut  kebutuhan  individu  peserta  didik.  Tidaklah 

mudah mewujudkan hal‐ hal tersebut, akan tetapi  jika ada kemauan dan komitmen 

yang  sungguh‐  sungguh  pasti  ada  jalan  yang menunjukkan.  Berdasarkan  beberapa 

kenyataan  dan  fakta  dilapangan  maka  penelitian  yang  berjudul  “PENGELOLAAN 

KELAS INKLUSI DI SD NEGERI 3 BANYUDONO BOYOLALI TAHUN 2014” penting untuk 

dilakukan.  

B. Rumusan Masalah 

Djarwo P.S  (1990: 15) menegaskan bahwa  “masalah  adalah  setiap  kesulitan 

yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya”. Masalah merupakan  sebuah 

rintangan  atau  tantangan  yang  harus  dilalui  dan  diatasi, mengandung  unsur  yang 

menggerakkan untuk membahasnya, nampak penting dan realitas serta ada gunanya 

untuk  dipecahkan.  Berkaitan  dengan  pengertian  istilah  masalah  di  atas,  maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah  perencanaan  pembelajaran  kelas  inklusi  di  SD  Negeri  3 

Banyudono? 

2. Bagaimanakah proses pembelajaran  kelas inklusi di SD Negeri 3 Banyudono? 

3. Bagaimanakah partisipasi masyarakat pada pembelajaran kelas inklusi di SD Negeri 

3 Banyudono? 
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C. Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:   

1. Mendiskripsikan  perencanaan  pembelajaran  kelas  inklusi  di  SD  Negeri  3 

Banyudono. 

2. Mendiskripsikan  proses  pembelajaran  pada  kelas  inklusi  di  SD  Negeri  3 

Banyudono. 

3. Mendiskripsikan  partisipasi  masyarakat  pada  pembelajaran  kelas  inklusi  di  SD 

Negeri 3 Banyudono. 

D. Manfaat Penelitian 

           Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian  ini diharapkan dapat menjadi acuan teori cara pengelolaan   kelas 

inklusi pada sekolah penyelenggara pembelajaran inklusi. 

b.  Menjsdi pedoman dalam mewujudkan amanat undang‐ undang Sisdiknas, bahwa 

pendidikan untuk semua tanpa terkecuali (Education for all). 

2. Manfaat Praktis 

a. Memotivasi  bagi  setiap  guru  untuk  menjadi  seorang  peneliti  terhadap 

garapannya,  bahwa  setiap  individu  peserta  didik  itu  syarat  dengan  perbedaan 

yang dimiliki terkait dengan kelebihan atau kekurangannya. 

b. Memberikan  pencerahan  kepada  orang  tua  yang  memiliki  anak  berkebutuhan 

khusus, bahwa masih ada jalan untuk mengantarkan mereka untuk menjadi insan 

yang  berguna  dan  berdaya  guna  sekalipun  dalam  batas‐  batas  tertentu  sesuai 

dengan kondisi fisik maupun psikhisnya. 
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c. Diharapkan hasil penelitian  ini menjadi bahan acuan bagi pembaca, dan peneliti 

berikutnya demi penyempurnaan. 

d. Hasil  penelitian  ini  semoga  dapat  dimanfaatkan  bagi  pembaca  khususnya  dan 

masyarakat  pada  umumnya  untuk  dapat  merubah  pola  pikir  yang  selama  ini 

menganggap anak berkebutuhan khusus hanya merupakan beban bagi orang lain, 

untuk dapat member ruang atau kesempatan bahwa mereka adalah insan manusia 

yang  apabila  diberikan  kesempatan  pendidikan  mereka  memiliki  potensi  yang 

khusus yang dapat berdaya guna dalam kehidupan, sehingga mereka dapat hidup 

mandiri tanpa harus bergantung pada belas kasihan orang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


