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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah hak semua anak, tanpa terkecuali. Baik yang 

berkebutuhan khusus (tunanetra, tunarungu, tunagrahita ringan, autisme, lambat 

belajar dan tunalaras), anak-anak berkecerdasan istimewa, anak-anak yang 

termarjinalkan karena kurang beruntung dan tidak mampu dari segi ekonomi 

maupun anak-anak normal. Anak-anak yang normal cenderung punya kemampuan 

homogen sehingga mereka mampu belajar pada kelas regular, sedangkan anak-

anak berkebutuhan khusus perlu sebuah desain pendidikan khusus yang dapat 

mengakomodir kebutuhannya sehingga potensi mereka bisa dapat dikembangkan 

secara optimal. 

Pemerintah Indonesia dalam mengakomodasi kebutuhan pendidikan anak 

berkebutuhan khusus ini membuat kebijakan penuntasan Wajib Belajar 

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dijabarkan dalam UU Sisdiknas nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 yang mengatur 

tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Implementasinya 

dijabarkan melalui Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yaitu dengan memberikan 

kesempatan dan peluang kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh 

pendidikan di sekolah reguler (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan 
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Sekolah Menengah Atas / kejuruan) terdekat. Inilah yang disebut dengan istilah 

Pendidikan Inklusif (Mudjito, Harizal & Elfidri, 2012). 

Ambarjaya (2012) mendefinisikan Pendidikan Inklusif sebagai sebuah 

pendidikan yang didasarkan pada hak asasi dan model sosial, sistem yang harus 

disesuaikan dengan anak dan bukan anak yang menyesuaikan dengan sistem. 

Pendidikan Inklusif juga bisa dipandang sebagai pergerakan yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip utama yang berkaitan dengan 

anak, pendidikan, keberagamaan, dan diskriminasi, proses partisipasi dan sumber-

sumber yang tersedia. Dan yang tidak boleh ditinggalkan adalah bahwa 

pendidikan inklusif harus memberikan dukungan untuk membuat anak 

berkebutuhan khusus untuk dapat turut serta dalam kegiatan pendidikan regular 

sebanyak mungkin (Evertson & Emmer, 2009). 

Pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan mempersyaratkan 

agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas regular 

bersama-sama teman seusianya. Melalui pendidikan inklusif, anak berkebutuhan 

khusus dididik bersama-sama anak (normal) lainnya untuk mengoptimalkan 

potensi yang dimilikinya (Mudjito, Harizal & Elfindri, 2012).  

Menurut Gargiulo (dalam Mudjito, Harizal & Elfindri, 2012) tujuan 

pendidikan inklusif ini adalah memberikan intervensi sedini mungkin untuk anak 

berkebutuhan khusus agar dapat meminimalkan keterbasan kondisi pertumbuhan 

dan perkembangan anak dan untuk memaksimalkan kesempatan anak terlibat 

dalam aktivitas normal, mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah dan ketidak 

- teraturan perkembangan sehingga menjadi anak yang tidak berkemampuan serta 
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untuk mencegah berkembangnya keterbatasan kemampuan lainnya sebagai hasil 

yang diakibatkan oleh ketidakmampuan utamanya.  

Untuk melaksanakan program inklusif ini biasanya seorang guru 

pendidikan khusus bekerja dengan guru pendidikan regular dari siswa yang 

ditunjuk,  keduanya membantu memodifikasi tugas-tugas dan material tertulis dan 

untuk memberikan bantuan untuk kelas itu sendiri (Evertson & Emmer, 2009). 

Dibutuhkan kompetensi khusus agar guru dapat melaksanakan tugas tersebut. 

Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang 

efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa 

berada pada tingkat optimal (Usman, 2006). 

Pada realitanya pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia belum 

berjalan optimal disebabkan oleh beberapa kendala terutama kompetensi guru 

yang masih kurang. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Tarmansyah 

(2009) pada sebuah SD Negeri di Alai Padang menunjukkan bahwa guru di 

sekolah inklusif belum kompeten ditunjukkan dengan tidak memiliki ketrampilan 

dalam menangani anak berkebutuhan khusus, belum mencerminkan suasana guru 

yang ramah, masih menggunakan kurikulum regular dan belum memahami cara 

mengasesmen kemampuan anak.  

Indriawati (2013) melakukan penelitian pada Guru Pendamping Khusus 

(GPK) pada pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junretno Batu dalam 

kaitannya dengan implementasi kebijakan pemerintah untuk menempatkan GPK 

di sekolah-sekolah inklusif, dan hasilnya adalah dalam melaksanakan tugas 

identifikasi, merancang dan memberikan program yang spesifik, memodifikasi 
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pengajaran pendidikan inklusif dan menyusun program pengajaran individual 

masih memenuhi banyak problema. Diantara problema-problema itu adalah 

kurangnya kompetensi pedagogik, bias pemahaman tentang konsepsi pendidikan 

inklusif khususnya dalam merancang dan melaksanakan program kekhususan, 

keterbatasan dana operasional dan belum tersedianya alat peraga dan buku 

pelajaran khusus bagi ABK.  

Sebagai salah satu sekolah inklusif yang ada di Salatiga, SDIT Nidaul 

Hikmahpun masih menemui banyak problema. Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara dengan kepala sekolah dan beberapa guru yang mengajar kelas regular 

dengan anak ABK, ditemukan beberapa problema yang dihadapi oleh para guru 

diantaranya: kurangnya ketrampilan dan pengetahuan tentang anak berkebutuhan 

khusus, belum bisa melakukan assesmen, kurang sabar dalam mengajar anak 

berkebutuhan khusus dan masih menggunakan kurikulum regular. 

Gejala-gejala di atas menunjukkan adanya persoalan dalam pengajaran 

yang seharusnya dikuasai oleh guru yang dalam terminologi pendidikan disebut 

dengan kompetensi guru.  

Kompetensi yang dalam Bahasa Inggris adalah competence berarti 

kesanggupan, kemampuan, kewenangan untuk mengerjakan sesuatu (Wojowasito, 

2006). Sedangkan Usman (2006) mengartikan kompetensi sebagai kemampuan 

dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Depdiknas 

(2004) memberikan definisi bagi kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan 

dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasan berfikir dan bertindak. 

Kompetensi adalah hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan 
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seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Kuantitatif artinya mengarah 

pada jumlah atau seberapa besar kemampuan seseorang itu, sedangkan kualitatif 

artinya mengarah pada tingkat mutu bagaimana kemampuan seseorang (Mudjito, 

Harizal & Elfindri, 2012).  

Kata yang sering mengiringi kompetensi adalah profesionalisme (Syah, 

2010). Usman (2006) mengartikan guru yang profesional adalah orang yang 

memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia 

mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan 

maksimal. Senada dengan itu, Syah (2010) memberikan pengertian guru 

profesional adalah guru yang melaksanakan tugas keguruan dengan kemampuan 

tinggi (profisiensi) sebagai sumber kehidupan.  

 Menurut Syah (2010) dalam menjalankan kewenangan profesionalnya, 

guru dituntut memiliki keanekaragaman kecakapan (competencies) psikologis, 

yang meliputi: kompetensi kognitif (kecakapan ranah cipta), kompetensi afektif 

(kecakapan ranah rasa) dan kompetensi psikomotor (kecakapan ranah karsa). 

Sementara Usman (2006) mensyaratkan profesional itu meliputi kompetensi 

pribadi dan kompetensi profesional. Sedangkan dalam kaitannya dengan inklusif 

dalam Pedoman Umum Sekolah Inklusif (Dit. PPK-LK, 2010) secara khusus 

kompetensi utama guru berorientasi pada kemampuan umum (general ability), 

kemampuan dasar (basic ability) dan kemampuan khusus (specific ability). 

Tarmansyah (2009) menyebutkan kompotensi guru di sekolah inklusif adalah 

memahami visi, misi dan tujuan pendidikan inklusif; memahami dan terampil 

mengenali karakteristik anak; mampu dan terampil melaksanakan asesmen, 
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diagnosis dan evaluasi bidang pendidikan dan pengajaran; memahami, menguasai 

isi materi dan terampil praktek mengajar; memahami dan terampil menyusun 

perencanaan dan pengelolaan pembelajaran; terampil dalam pengelolaan perilaku 

dan interaksi sosial siswa dan mampu mengadakan komunikasi dan kemitraan 

kolaborasi. Namun yang pasti guru di sekolah inklusif harus memiliki penguasaan 

akan fungsi dan tugas lebih dibandingkan dengan guru pendidikan biasa dan 

ditambah dengan dedikasi, kesadaran dan keterpanggilan hati yang tinggi. 

Sayangnya hal ini belum bisa direalisasikan dalam pelaksanaan pendidikan 

inklusif di Indonesia (Mudjito, Harizal & Elfindri, 2012).  

Faktor-faktor terpenting yang mempengaruhi kompetensi guru di sekolah 

inklusif menurut Zulfija, Indira & Elmira (2013) adalah pemahaman guru 

terhadap konteks siswa, mengenali kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus 

dan bertanggung jawab pada pembentukan kualitas hasil belajar anak-anak. 

Zulfija, Indira & Elmira (2013) juga merangkum dari banyak hasil penelitian, 

bahwa seorang guru yang mengajar anak-anak berkebutuhan khusus harus 

mempunyai empati, optimisme mengajar dan tulus, mencintai anak-anak, 

kesabaran, punya pemahaman yang baik terhadap kondisi siswa. 

Secara implisit peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kompetensi setidaknya meliputi dua hal yaitu pemahaman 

terhadap tugas dan pemahaman terhadap konteks siswa. Pemahaman terhadap 

tugas yang dalam penelitian ini adalah pengetahuan terhadap anak-anak 

berkebutuhan khusus meliputi: bagaimana menyusun instrumen asesmen 

pendidikan khusus, melaksanakan pendampingan untuk pendidikan kebutuhan 
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khusus, memberikan bantuan layanan khusus dan memberikan bimbingan secara 

berkesinambungan untuk anak berkebutuhan khusus. Sementara pemahaman 

terhadap konteks siswa adalah kemampuan seorang guru berinteraksi dengan anak 

berkebutuhan khusus yang dalam penelitian ini tercermin dalam kecerdasan emosi 

guru saat mengajar anak-anak berkebutuhan khusus.  

Berdasarkan faktor-faktor di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

hubungan pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus dan kecerdasan emosi 

dengan kompetensi mengajar guru di sekolah inklusif. 

   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah apakah ada hubungan antara kecerdasan emosi dan pengetahuan tentang 

anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan kompetensi guru di sekolah inklusif. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk membuktikan secara empiris 

hubungan kecerdasan emosi dan pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus 

(ABK) dengan kompetensi guru di sekolah inklusif. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan penelitian ilmiah yang diharapkan dapat memberikan 

rangsangan kepada peneliti lain untuk mengadakan penelitian yang lebih 

mendalam tentang kompetensi guru di sekolah inklusif dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai masukan bagi sekolah agar bisa menyelenggarakan pendidikan 

inklusif dengan baik sehingga bisa tercapai pendidikan berkualittas yang 

ramah bagi semua anak. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang sekolah inklusif telah dilakukan oleh beberapa peneliti. 

Seperti yang dilakukan oleh Tarmansyah (2009) mengenai pelaksanaan 

pendidikan inklusif di SD Negeri 03 Alai Padang. Subyek penelitian ini adalah 

personel yang ada di lingkungan SD Negeri 03 Alai Padang yang meliputi: kepala 

sekolah, guru kelas, guru pembimbing khusus, guru bidang studi, orang tua, anak 

tunanetra yang mengikuti pendidikan inklusif, tenaga tata usaha, kepala cabang 

dinas pendidikan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan 

pendidikan inklusif di lingkungan SD Negeri 03 Alai Padang. Sekolah ini 

merupakan sekolah gabungan dari lima buah SD Negeri (Regrouping school) 

yang dijadikan sekolah ujicoba Pendidikan Inklusif di Kota Padang, Sumatera 

Barat.  
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Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik 

pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara dan observasi, sementara 

teknik analisis datanya mengacu pada tujuan penelitian yaitu menyusun jawaban 

atas pertanyaan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa SD Negeri 03 

Alai Padang baru menerima anak dengan satu jenis gangguan yaitu tunanetra, 

belum mewadahi semua jenis gangguan. Pihak sekolah juga belum mempunyai 

pedoman atau petunjuk pelaksanaan system pendidikan inklusif secara formal. 

Kompetensi guru yang terlibat dalam pendidikan inklusif ini juga belum 

mencerminkan suasana guru yang ramah (welcoming school). Kurikulum yang 

digunakan juga masih kurikulum regular yang belum bisa diterapkan untuk ABK 

dan metode mengajar guru juga masih klasikal, belum memberikan layanan 

individual.  

Penelitian tentang sekolah inklusif lainnya dilakukan oleh Elisa & 

Wrastari (2013) yang meneliti tentang sikap guru terhadap pendidikan inklusif 

ditinjau dari faktor-faktor pembentuk sikap yang termuat dalam Jurnal Psikologi 

Perkembangan dan Pendidikan Volume 2 No.1 Bulan Februari 2013. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk sikap guru terhadap pendidikan 

inklusif ditinjau dari faktor pembentuknya dan mengetahui faktor-faktor 

pembentuk apa yang mempengaruhi sikap guru terhadap pendidikan inklusif. 

Subyek penelitian ini adalah empat orang guru yang mengajar di sekolah inklusif 

di Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode 

wawancara mendalam, sedangkan teknik analisis datanya adalah analisis tematik 

dengan melakukan koding terhadap hasil wawancara dan catatan lapangan 
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kemudian dianalisis. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa bentuk sikap guru 

yang muncul terhadap pendidikan inklusif adalah sikap positif dan negatif. Sikap 

positif ditunjukkan dengan menerima terhadap pendidikan inklusif dan 

sebaliknya. Faktor-faktor yang muncul yaitu pertama, faktor guru yang terdiri dari 

latar belakang, pandangan mengenai ABK, tipe guru, tingkat kelas, keyakinan 

guru, pandangan sosio-politik, empati guru dan gender. Kedua, faktor 

pengalaman, yang terdiri dari pengalaman mengajar ABK dan pengalaman kontak 

dengan ABK. Ketiga, faktor pengetahuan yang terdiri dari dukungan sumber daya, 

dukungan orangtua dan keluarga, serta sistem sekolah.  

Dalam Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Volume 1, 

Nomor 1 Bulan Januari 2013 terdapat sebuah laporan penelitian yang dilakukan 

oleh Indriawati (2013) tentang implementasi kebijakan tugas guru pembimbing 

khusus pada pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu. 

Penelitian ini bertujuan untuk pertama, menggambarkan tugas guru pembimbing 

khusus dalam proses identifikasi, layanan penilaian dalam menyusun program 

pengajaran individual pendidikan inklusif. Kedua, menggambarkan pelaksanaan 

tugas guru pembimbing khusus dalam merancang dan memberikan program yang 

spesifitas pada pendidikan inklusif. Ketiga, menggambarkan pelaksanaan tugas 

guru pembimbing khusus dalam memodifikasi pengajaran pendidikan inklusif. 

Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif dalam bentuk penelitian 

kebijakan dan respondennya diambil dengan teknik purposive sampling dan 

teknik pegumpulan datanya menggunakan metode wawancara mendalam. Subyek 

penelitian ini adalah Guru Pembimbing Khusus (GPK), Guru Shadow dan kepala 
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sekolah dari SD Negeri Inklusif di Kecamatan Junrejo Batu. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dalam melaksanakan program inklusif masih ditemui 

kendala antara lain dalam melaksanakan tugas identifikasi, merancang dan 

memberikan program yang spesifik, memodifikasi pengajaran pendidikan inklusif 

dan menyusun program pengajaran individual.Diantara kendala-kendala itu adalah 

kurangnya kompetensi pedagogik, bias pemahaman tentang konsepsi pendidikan 

inklusif khususnya dalam merancang dan melaksanakan program kekhususan, 

keterbatasan dana operasional dan belum tersedianya alat peraga dan buku 

pelajaran khusus bagi ABK. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini mempunyai persamaan-

persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu ingin meneliti tentang guru di 

sekolah inklusif. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu 

terletak pada penggunaan metode penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan 

pendekatan kualitatif sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

pendekatan kuantitatif.  

Sementara penelitian tentang kecerdasan emosi dan kompetensi guru juga 

telah banyak dilakukan. Diantaranya adalah yang dilakukan oleh Ahmad (2012) 

dengan judul “Hubungan Antara Kecerdasan Emosional Dengan Kompetensi 

Kepribadian Guru”. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2012) ini mengambil 

subjek penelitian guru di SMAN 1 Sungguminasa, Kabupaten Gowa sebanyak 60 

orang. Pengolahan data menggunakan statistic parametrik produk momen dari 

pearson menghasilkan kesimpulan bahwa ada hubungan antara kecerdasan 

emosional dengan kompetensi kepribadian guru. Semakin tinggi kecerdasan 
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emosional, semakin tinggi kompetensi kepribadian guru. Perbedaan penelitian 

yang dilakukan oleh Ahmad dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel 

tergantung, jumlah variabel bebasnya dan obyek penelitian. Jika penelitian yang 

dilakukan Ahmad ini hanya mengambil variabel tergantung kompetensi 

kepribadian, penelitian ini menggunakan variabel tergantung kompetensi secara 

luas yang meliputi kompetensi khusus guru di sekolah inklusi. Penelitian ini 

menggunakan 2 variabel bebas sedangkan penelitian Ahmad (2012) ini hanya 

menggunakan 1 variabel bebas. Objek penelitian yang dilakukan Ahmad (2012) 

pada SMAN sedang di penelitian ini objeknya adalah Sekolah Inklusi yang 

mengsyaratkan kompetensi lebih bagi seorang guru. 

Kecerdasan emosional juga pernah dijadikan variabel bebas bagi 

penelitian tentang efikasi diri guru di sekolah inklusi, seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Prastadila & Paramita (2012). Penelitian yang dilakukan di 5 

sekolah inklusi di daerah Surabaya Timur ini mengambil subjek penelitian 

sebanyak 46 orang. Rancangan penelitiannya menggunakan rancangan penelitian 

kuantitatif dengan pengolahan data menggunakan teknik statistic korelasi produk 

momen dari Pearson. Dari analisis data didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara kecerdasan emosional dengan efikasi diri guru 

yang mengajar di sekolah inklusi yang artinya semakin tinggi kecerdasan 

emosional semakin tinggi pula efikasi dirinya. Perbedaan penelitian yang 

dilakukan oleh Prastadila & Paramita (2012) dengan penelitian ini terletak pada 

variabel tergantungnya. Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah 

kompetensi guru sedang penelitian yang dilakukan Prastadila & Paramita (2012) 
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variabel tergantungnya adalah efikasi diri guru. Sementara persamaannya terletak 

pada subjek penelitiannya yaitu guru di sekolah inklusi. 

Berdasarkan uraian tentang berbagai penelitian di atas, peneliti 

berkesimpulan bahwa penelitian tentang hubungan antara kecerdasan emosi dan 

pengetahuan tentang ABK dengan kompetensi guru di sekolah inklusi ini berbeda 

dengan yang pernah dilakukan.  

 

 

 


