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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan 

pendidikan yang layak. Seperti yang tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 

pasal 5 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa 

“setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu”. Pendidikan tidak hanya untuk golongan tertentu 

saja, melainkan untuk semua warga negara, termasuk warga negara yang 

berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus berhak pula mendapatkan 

pendidikan untuk mengembangkan potensinya. Anak berkebutuhan khusus 

berhak mendapatkan akses dan layanan pendidikan sesuai kebutuhannya. 

Dadang (2015: 1) menyatakan bahwa “anak berkebutuhan khusus adalah 

anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda 

dengan anak pada umumnya”. Anak berkebutuhan khusus ini mengalami 

hambatan dalam belajar dan perkembangannya. Oleh karena itu, diperlukan 

sebuah sistem pendidikan yang mampu menyediakan layanan pendidikan 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing anak.  

Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus terus mengalami 

pembaharuan sehingga muncul istilah pendidikan inklusi. Pendidikan 

inklusi mencerminkan pendidikan untuk semua, memberikan kesempatan 

bagi siswa berkebutuhan khusus untuk dapat belajar bersama-sama dengan 

teman sebayanya di sekolah umum. Hal tersebut sesuai dengan 

Permendiknas RI No. 70 Tahun 2009 Pasal 1 yang menyatakan bahwa:  

Pendidikan inklusif merupakan penyelenggaraan pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang 

memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat 

istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam 

satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta 

didik pada umumnya (Depdiknas, 2009: 2). 
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Pendidikan inklusi di selenggarakan dengan tujuan seperti yang 

dikemukakan oleh Abdul dan Munawir (2009: 79) yang menyatakan bahwa 

tujuan pendidikan inklusi di Indonesia adalah: 

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua 

anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan 

kebuthannya. 

2. Membantu mempercepat program penuntasan wajib belajar 

pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu. 

3. Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah 

dengan menekankan angka tinggal kelas dan putus sekolah. 

4. Menciptakan system pendidikan yang menghargai keberagaman, 

tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran.  

Tujuan pendidikan inklusi dapat tercapai apabila proses pembelajaran 

yang dilakukan dapat berjalan optimal. Keberhasilan proses pembelajaran 

disebuah lembaga pendidikan tidak terlepas dari kurikulum. Karena 

kurikulum memilki kedudukan yang sentral dalam proses pendidikan karena 

kurikulum menggerakkan segala bentuk aktifitas pendidikan guna mencapai 

tujuan pendidikan. Kurikulum memberikan rancangan pendidikan yang 

berfungsi sebagai  pedoman dalam proses pendidikan.  

Selain kurikulum, keberhasilan suatu lembaga pendidikan juga 

ditentukan oleh manajemen lembaga tersebut.  Manajemen dalam arti luas 

adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian 

sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sebuah 

instansi pendidikan akan berjalan baik apabila dalam pelaksanaan 

kurikulumnya terdapat manajemen yang baik.  

Pada dasarnya manajemen kurikulum pendidikan inklusi juga sama 

dengan manajemen kurikulum yang terjadi  pada sekolah umumnya. 

Manajemen pembelajaran inklusi bagi anak berkebutuhan khusus tersebut 

terdiri atas proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan 

penilaian untuk mencapai tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Dalam hal 

ini tujuan yang ingin dicapai dalam manajemen pembelajaran inklusi bagi 
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anak berkebutuhan khusus adalah terwujudnya pemerataan penyelenggaraan 

sistem pembelajaran yang layak dan berkualitas sesuai dengan kondisi, 

potensi dan kebutuhan individu siswa agar terbentuknya manusia sosial 

yang menjadi bagian integral dalam keluarga, masyarakat dan bangsa.  

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi masih banyak permasalahan 

yang muncul seperti yang di kemukakan oleh Ishartiwi (2010: 2-3) yaitu: 

1. Masih adanya kesulitan menyelaraskan antara standar layanan 

persekolah regular yang selama ini berjalan dan variasi 

kebutuhan belajar ABK; 

2. Sekolah belum mampu menyediakan program yang tepat bagi 

ABK dengan kondisi kecerdasan yang dibawah rata-rata 

(tunagrahita); 

3. Belum adanya sistem evaluasi belajar; 

4. Belum semua guru regular memiliki kompetensi memberikan 

layanan ABKdan masih minimnya guru khusus di sekolah 

inklusif, meskipun bukan suatu keharusan (indentik) antara guru 

khusus dan sekolah inklusif; 

5. Masih adanya anggapan keberadaan ABK akan mempengaruhi 

ketuntasan hasil belajar akhir tahun, akibatnya ABK 

dipindahkan di SLB menjelang ABK; 

6. Layanan inklusif masih belum menyatu dalam sistem dan iklim 

sekolah, sehingga ada dua label siswa ABK dan siswa regular; 

7. Belum semua pengambilan kebijakan termasuk bidang 

pendidikan memahami tentang sistem inklusif; 

8. Secara pengelolaan pelaksanaan pendidikan inklusif kurang 

dipersiapkan dengan komprehensif; 

9. Belum optimalnya penyediaan bahan ajar sesuai kebutuhan 

ABK. 

Kota Surakarta selain sebagai kota budaya, pada tanggal 23 September 

2013 juga dicanangkan sebagai kota inklusi. Kota Surakarta telah memiliki 

perda mengenai difabel yang mengakomodir hak anak difabel yaitu 

peraturan Walikota Surakarta No. 25 A Tahun 2014 mengenai 

penyelenggaraan pendidikan inklusi serta peraturan Daerah Kota Surakarta 

No. 4 Tahun 2012 mengenai perlindungan Anak.  

MIM PK Kartasura merupakan salah satu Sekolah penyelenggara 

Pendidikan Inklusi di Surakarta. Dimana, siswa yang memiliki kebutuhan 
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khusus dapat belajar bersama di ruang yang sama dengan siswa regular. 

Namun, dalam penyelenggaraannya masih terdapat beberapa kendala seperti 

yang telah disampaikan oleh salah satu koordinator Guru Pendamping 

Khusus yang menyatakan bahwa beberapa kendala tersebut adalah 1. Belum 

adanya kurikulum khusus untuk ABK di Sekolah, 2. Masih minimnya 

fasilitas bagi ABK di Sekolah Inklusi, 3. Tidak adanya pembinaan untuk 

Guru Pendamping Khusus dari dinas, 4. Kurang adanya kerjasama yang 

relevan dengan Home Therapy ataupun organisasi ABK lainnya.  

Dari paparan di atas , peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “ Manajemen Kurikulum Pendidikan Inklusi di MIM PK 

Kartasura” untuk mengetahui secara lebih mengenai keterlibatan 

stakeholder dalam penyusunan kurikulum dan penerapam kurikulum 

pendidikan inklusi di MIM PK Kartasura.  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan kurikulum pendidikan inklusi di MIM PK 

Kartasura? 

2. Bagaimana keterlibatan stakeholder dalam penyusunan kurikulum 

pendidikan inklusi di MIM PK Kartasura? 

3. Bagaimana penerapan kurikulum pendidikan inklusi dalam 

pembelajaran di MIM PK Kartasura? 

4. Apa saja jenis ABK yang terdapat di MIM PK Kartasura? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan kurikulum pendidikan inklusi di 

MIM PK Kartasura. 

2. Untuk mengidentifikasi keterlibatan stakeholder dalam penyusunan 

kurikulum pendidikan inklusi di MIM PK Kartasura. 
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3. Untuk mendeskripsikan penerapan kurikulum pendidikan inklusi dalam 

pembelajaran di MIM PK Kartasura. 

4. Untuk mendeskripsikan jenis ABK yang terdapat di MIM PK 

Kartasura. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian yang dilaksanakan di  MIM PK Kartasura ini memiliki 

beberapa manfaat sebagai berikut.  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini digunakan untuk menambah pengetahuan mengenai 

manajemen kurikulum pendidikan inklusi.  

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Mahasiswa 

Memberikan gambaran pengetahuan kepada mahasiswa tentang 

manajemen pendidikan inklusi. 

b. Manfaat bagi Kepala Sekolah 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih konkrit 

mengenai manajemen kurikulum pendidikan inklusi sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan acuan dalam melakukan perbaikan sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusi. 

c. Manfaat bagi Dinas Pendidikan Setempat 

Memahami kondisi lapangan mengenai manajemen kurikulum 

pendidikan inklusi di sekolah-sekolah dan dapat dimafaatkan 

sebagai bahan kajian untuk meningkatkan mutu sekolah dalam 

penyelenggara pendidikan inklusi 

 

 


