
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hakikat pendidikan inklusif sesungguhnya berupaya memberikan 

peluang sebesar-besarnya kepada setiap anak Indonesia, untuk memperoleh 

pelayanan pendidikan yang terbaik dan memadai demi membangun masa 

depan bangsa. Hal ini sesuai dengan kebijakan pendidikan inklusif, yang 

tertuang dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan 

Inklusif yang menyatakan bahwa “sistem penyelenggaraan pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan 

dan memiliki potensi kecerdasan atau pembelajaran dalam lingkungan 

pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”2. 

Pendidikan inklusif berbeda dengan sistem pendidikan sebelumnya, 

yang memusatkan perhatian pada anak tanpa mempedulikan sistem 

pengajaran yang digunakan, sehingga secara tidak langsung telah mengubur 

impian untuk mendapatkan akses dan jaminan mutu pendidikan yang sesuai 

dengan landasan pendidikan inklusif. Menurut Unesco pendidikan inklusif 

adalah sebuah pendekatan untuk mencari cara bagaimana mengubah sistem 

pendidikan guna menghilangkan hambatan yang menghalangi peserta didik 

untuk terlibat secara penuh dalam pendidikan. Hambatan tersebut dapat 

                                                           
2 Mohammad Takdir, Pendidikan Inklusi Konsep dan Aplikasi, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 

hlm. 42. 
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berhubungan dengan latar belakang suku, jender, status sosial, kemiskinan, 

kecacatan, dan lain-lain3. 

Di Indonesia, penerapan pendidikan inklusif dijamin oleh Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik 

berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara 

inklusif atau berupa sekolah khusus. Teknis penyelenggaraannya, tentunya 

akan diatur dalam bentuk peraturan operasional. Maka, pendidikan inklusif 

dapat diintegrasikan dengan pendidikan reguler, pemisahan dalam bentuk 

segregasi hanya untuk keperluan pembelajaran, bukan untuk keperluan 

pendidikan.4 

Pendidikan inklusif merupakan inti dari hak asasi manusia (HAM) 

untuk memperoleh pendidikan. Hal ini telah dinyatakan dalam Deklarasi 

Universal tentang hak asasi manusia di tahun 1949. Kesamaan kepentingan 

adalah hak anak untuk tidak didiskriminasikan, dinyatakan dalam pasal 2 dari 

kovensi tentang hak anak. Konsekuensi dari hak ini adalah semua anak 

mempunyai hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak 

mendiskriminasikan pada latar dari ketidakmampuan, etnik, agama, gender, 

kapabilitas, dan lain sebagainya.5 

Dengan melihat landasan yuridis tersebut, Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 3 Teras Boyolali sebagai sekolah inklusi yang menampung berbagai 

                                                           
3UNESCO, The Salamanca Statement and Framework For Action on Special Needs Education 

(PARIS: Author, 1994), hlm. 31. 
4 Mohammad Takdir, Pendidikan Inklusi Konsep dan Aplikasi, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 

hlm. 78. 
5 Ibid, hlm. 94. 
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macam kebutuhan peserta didik. Sekolah tetap menggunakan kurikulum, 

sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta sistem 

pembelajaran standar untuk semua peserta didik. Jika ada peserta didik 

tertentu mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan, maka 

konsekuensinya peserta didik itu sendiri yang harus menyesuaikan dengan 

sistem yang dituntut di sekolah standar. 

Pelaksanaan strategi INCLUDE pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di sekolah inklusi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Teras 

Boyolali yaitu pertama, Identify yaitu mengidentifikasi tuntutan ruang kelas. 

Kedua, Note yaitu mencatat keunggulan dan kebutuhan belajar siswa. Ketiga, 

Check yaitu memeriksa wilayah potensi keberhasilan siswa. Keempat, Look 

yaitu mencari wilayah potensi masalah. Kelima, Use yaitu memanfaatkan 

informasi untuk menemukan gagasan untuk meragamkan pengajaran. 

Keenam, Differentiate yaitu melangsungkan pengajaran yang dibedakan. 

Ketujuh, Evaluate yaitu mengevaluasi kemajuan belajar siswa6. 

Siswa berkebutuhan khusus Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 

Teras Boyolali disamakan dengan siswa normal sehingga potensi dalam ABK 

berkembang dan dapat membentuk manusia yang beriman, bertakwa, 

berakhlak mulia, berilmu, dan mandiri. Selain itu, dalam pembelajaran PAI 

siswa ABK, siswa kesulitan belajar, dan siswa normal akan diberikan 

perhatian khusus, tetapi lebih kepada siswa ABK dan siswa kesulitan belajar. 

Selain itu, membedakan perlakuan siswa ABK dengan siswa lain, dan guru 

                                                           
6 Ibid, hlm. 269. 
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mampu menyesuaikan diri dengan keadaan siswa yang beranekaragam dari 

segi intelegensi, kemampuan kognitif, afektif, psikomotor. 

Guru di dalam kelas inklusi mengakomodasi semua kebutuhan belajar 

siswa salah satunya dengan melakukan strategi pembelajaran agar dapat 

dipergunakan bagi semua siswa yang ada di dalam lingkup kelas inklusi. Jadi, 

guru berusaha untuk mempermudah siswa ABK dengan memberikan 

perhatian khusus tidak mempersulitnya, karena dalam potensi jiwa siswa 

ABK dapat membentuk manusia yang beriman. 

Strategi INCLUDE saling berkaitan dengan Hadits di bawah ini, yaitu 

َي َصلَّى اّللََّه َعَلْيهَ  َوَسلَّمََ    َ ب هْرَدةََ َعنَْ أَب يهَ  ٬ قَالََ : بَ َعثََ النَّب  َ مهْوَسى َومهَعاذَ  َعنَْ َسع يدَ  ْبنَ  َأب   َحد ْيثَه َأب 

رَا َولََ ت هنَ ف  رَا ٬ َوَتطاََوَعا    رَا ٬ َوَبش   رَا َولَت هَعس    َجدَّهَه أَبََ مهوَسى َومهَعًذا إ َلَ اْلَيَمنَ  ٬ فَ َقالََ :َيس  

 { بوخاري مسلم }
 

Artinya: Abu Musa dan Muadz menceritakan dari Said bin Abu 

Burdah dari ayahnya, ia berkata, ”Nabi saw mengutus kakeknya, alias Abu 

Musa Muadz dan Mu’adz ke Yaman dan beliau berpesan, ’Hendaklah kalian 

mempermudah, jangan mempersulit, berilah kabar gembira jangan kalian 

jadikan manusia lari, dan bersatu padulah.’” (HR Bukhari Muslim)7 

Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan  di dalam Hadits tersebut 

bahwa umat Muslim diperintahkan untuk mempermudah dalam segala hal, 

yaitu berkaitan permasalahan tentang menyampaikan pembelajaran kepada 

anak berkebutuhan khusus. Guru membimbing dan membina siswa ABK 

                                                           
7 Muhammad Fuad, Al-Lu’lu’ Wal Marjan, (Jakarta: Ummul Qura, 2012), hlm. 706-707. 
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dalam pembelajaran PAI sehingga menjadi siswa yang berakhlak mulia sama 

seperti siswa normal lainnya. Guru mempermudah siswa ABK dalam 

pembelajaran PAI, saat ulangan harian bobot soal tidah begitu berat. 

Siswa ABK di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Teras Boyolali 

terdiri dari gangguan kecerdasan, kesulitan belajar, dan tuna daksa. Siswa 

ABK harus mendapatkan Pendidikan Agama Islam yang sama dengan siswa-

siswa normal lainnya. Perbedaannya adalah jika siswa normal memiliki 

tanggungjawab  mengamalkan ajaran Islam, sementara siswa ABK tergantung 

tingkat kemampuannya dan akal pikirannya. Adapun cara mendidik dan 

membina siswa ABK tidak jauh berbeda dengan siswa normal. Sebagaimana 

mendidik siswa lainnya, siswa ABK ditempatkan sebagai siswa normal yang 

siap menerima materi pembelajaran PAI. Siswa ABK dan siswa normal 

mengamalkan materi yang sudah diajarkan dalam pembelajaran, tetapi 

kesulitan belajar apabila siswa menerima materi yang berhubungan dengan 

ayat al-Qur’an. Guru terus membina siswa dan memberi perhatian khusu 

untuk siswa ABK dan siswa normal lainnya. 

Keadaan lingkungan belajar siswa tidak bisa dimaksimalkan hanya di 

lingkungan sekolah saja, tetapi lingkungan rumah dan keluarga juga 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar siswa. Salah 

satunya adalah orang tua. Orang tua merupakan faktor komplek penentu 

keberhasilan belajar siswa, maka orang tua mengarahkan anaknya untuk 

belajar secara rutin dan teratur. Selain itu, orang tua juga memberi perhatian 

dan kasih sayang yang cukup agar anaknya tidak merasa diacuhkan sehingga 
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tidak mencari-cari perhatian dari luar. Tidak hanya itu saja, selain lingkungan 

belajar siswa di rumah, lingkungan belajar siswa di sekolah juga akan 

memengaruhi prestasi belajar serta tingkah lakunya. 

Lingkungan belajar siswa di sekolah dapat dipengaruhi oleh teman 

bergaul di sekolah, jika seorang siswa bergaul dengan teman yang 

berkepribadian buruk dan perilakunya yang tidak terpuji maka siswa tersebut 

akan ikut menjadi siswa yang tidak baik. Tetapi jika siswa percaya terhadap 

diri sendiri dan bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan 

yang salah, maka akan terbentuk akhlakul karimah dan pergaulan yang baik 

dalam diri seorang siswa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang mendasar 

yang akan dikaji adalah: Bagaimana pelaksanaan strategi pembelajaran 

INCLUDE pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah inklusi 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Teras Boyolali tahun pelajaran 

2016/2017? 

C. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan 

strategi pembelajaran INCLUDE pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di sekolah inklusi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Teras Boyolali 

tahun pelajaran 2016/2017. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

keilmuan bagi pembaca dan dapat menggunakan strategi pembelajaran 

INCLUDE mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah inklusi dengan 

baik. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan 

kajian lebih mendalam tentang pelaksanaan strategi pembelajaran 

INCLUDE pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah 

inklusi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Teras Boyolali tahun 

pelajaran 2016/2017. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber yang signifikan dalam 

memperoleh informasi dan rekomendasi baik bagi masyarakat umum 

maupun lembaga pendidikan terkait dengan pelaksanaan strategi 

pembelajaran INCLUDE pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

sekolah inklusi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Teras Boyolali 

tahun pelajaran 2016/2017. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang 

sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan 

yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut: 
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BAB I: Pendahuluan. Pembahasan dalam bab ini meliputi: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II: Landasan teori. Pembahasan dalam bab ini meliputi: kajian 

pustaka dan kajian teori membahas tentang pengertian strategi pembelajaran 

INCLUDE, langkah-langkah strategi INCLUDE dan sekolah inklusi. 

BAB III: Metode Penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi: jenis 

dan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, sumber data primer dan 

sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, 

dan dokumentasi. Metode analisis data induktif yaitu dimulai dari lapangan 

ke lapangan.  

BAB IV: Deskripsi data. Pembahasan dalam bab ini meliputi: data 

profil objek penelitian dan data inti penelitian meliputi langkah-langkah 

strategi INCLUDE, pelaksanaan strategi pembelajaran INCLUDE kelas VIII 

B dengan VIII E. 

BAB V: Analisis data. Pembahasan dalam bab ini analisis data tentang 

efektivitas dan efisiensi strategi pembelajaran INCLUDE di sekolah inklusi 

SMPN 3 Teras Boyolali tahun pelajaran 2016/2017. 

BAB VI: Kesimpulan dan saran. 

 

 

 


