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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

alenia keempat, menyebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan

jalur pendidikan. Setiap warga negara berhak mengenyam pendidikan tanpa

terkecuali,  hal ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 31 ayat (1) yang

mengamanatkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan ayat (2)

yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan

pemerintah wajib membiayainya. Kemudian terkait dengan pendidikan juga diatur

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional pasal 5 ayat (1) bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan ayat (2) warga negara yang

memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial

memperoleh pendidikan khusus. Bedasarkan uraian Undang-Undang tersebut

dapat diketahui bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama

dalam kehidupan termasuk memperoleh pendidikan. Hak untuk memperoleh

pendidikan melekat pada semua orang tanpa terkecuali, termasuk anak

berkebutuhan khusus. Pemikiran inilah yang menyadarkan bahwa anak

berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sama seperti

halnya pada anak-anak umumnya. Pemikiran tersebut juga didukung oleh

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 51
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bahwa anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksebilitas untuk

memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus. Dengan demikian

dapat diartikan bahwa pemerintah menjamin hak setiap warga negara untuk

mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama tanpa terkecuali.

Pendidikan seharusnya dapat menerima setiap warga negara yang hendak

mendapatkan pendidikan walaupun peserta didik tersebut merupakan anak

berkebutuhan khusus, karena pendidikan ada untuk semua seperti yang disuarakan

oleh organisasi pendidikan dunia UNESCO yaitu education for all di Dakar, pada

tahun 2000. Namun masih banyak masyarakat yang belum mau menerima secara

positif anak berkebutuhan khusus, sehingga pendidikan untuk anak berkebutuhan

khusus lebih sering ditempatkan pada Sekolah Luar Biasa (SLB) padahal dalam

kenyataan ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang dapat menerima

pendidikan di sekolah reguler. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah telah

menunjuk beberapa sekolah untuk menerapkan program pendidikan inklusi.

Peraturan Menteri Pendidikan  Nasioanal Republik Indonesia No. 70 tahun 2009

pasal 1 (satu) mengartikan pendidikan inklusi sebagai sistem penyelenggaran

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-bersama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusi

merupakan program pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak

berkebutuhan khusus (ABK)  untuk dapat merasakan belajar di sekolah

reguler(biasa). Hal tersebut juga sejalan denga pendapat Kholida (2016) yang

menyatakan bahwa pendidikan inklusi sebagai bentuk pemberian perhatian
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kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan di

sekolah umum atau reguler. Sekolah yang telah ditunjuk menyediakan pendidikan

inklusi atau dinamakan sekolah inklusi diharapakan dapat membuat anak

berkebutuhan khusus(ABK) dan anak tanpa kebutuhan khusus dapat mengenyam

pendidikan bersama-sama dengan tidak menjadikan perbedaan menjadi halangan

bagi mereka untuk saling bersoalisasi dan saling membantu.

Upaya pemerintah untuk melaksanakan pendidikan inklusi dijabarkan

melalui Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor

380/C.C6/MN/2003, Perihal Pendidikan Inklusi, tanggal 20 Januari 2003

menyatakan bahwa setiap kabupaten/kota untuk menentukan, memfasilitasi, dan

membina sekolah perintis pendidikan inklusi sekurang-kurang 4 (empat) sekolah

yang terdiri atas sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, sekolah menengah

umum, dan sekolah menengah kejuaran. Selanjutnya,mengenai penugasan khusus

untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi juga diatur dalam Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Republik Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif

Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan

Dan/Atau Bakat Istimewa pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemerintah

kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu)

sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan

menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Salah satu sekolah dasar di Kota Jambi yang menerapkan program

pendidikan inklusi yaitu, SD Negeri 131/IV yang berlokasi di kecamatan

Telanaipura. Berdasarkan wawancara awal dengan kepala sekolah SD Negeri

131/IV Kota Jambi pada hari Senin, 15 Oktober 2018 diketahui bahwa SD Negeri
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131/IV Kota Jambi mulai menerima peserta didik berkebutuhan khusus pada

tahun 2004. Berdasarkan data yang didapat mengenai daftar peserta didik

berkebutuhan khusus tahun ajaran 2017/2018 semester I dan semester II di SD

Negeri 131/IV Kota Jambi diketahui bahwa terdapat 34 peserta didik

berkebutuhan khusus dengan uraian yang dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Daftar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus
No. Jenis Hambatan Jumlah Peserta Didik
1. Autis 9
2. Slow learner 13
3. Tunagrahita 3
4. Tunadaksa 1
5. Tunarungu 1
6. Tunanetra 1
7. Tunalaras 1
8. Down syndrom 2
9. Hiperaktif 3

Jumlah 34

SD Negeri 131/IV Kota Jambi mengakui bahwa semua anak mempunyai

kelebihan dan kekurangan masing-masing, tanpa terkecuali anak berkebutuhan

khusus. Kelebihan pada anak berkebutuhan khusus inilah yang harus

dikembangkan agar anak bisa percaya diri dengan menjadi diri sendiri serta

mampu berprestasi seperti anak lainnya. Bukti bahwa prestasi dapat diraih oleh

anak berkebutuhan khusus SD Negeri 131/IV Kota Jambi yaitu peserta didik

berkebutuhan khusus dengan jenis hambatan penghilatan (tunanetra) berhasil

menjuarai lomba mendongeng dan peserta didik berkebutuhan khusus dengan

jenis hambatan pendengaran (tunarunggu) berhasil menjuarai lomba pantomim.

Anak berkebutuhan khusus dapat bersaing dengan anak tanpa berkebutuhan

khusus karena rasa percaya diri saat mereka belajar dan bimbingan

guru.Berdasarkan uraian dapat diketahui bahwa pendidikan inklusi memberikan

manfaat sesuai dengan tujuan dari pendidikan inklusi.
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Tujuan dari penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah dapat tercapai

secara efektif dan efesien jika dilakukan pengelolaan terhadap pendidikan inklusi

di sekolah tersebut. Menurut Garninda (2015) pengelolaan pendidikan inklusi

merupakan proses pengaturan dan pengelolaan sumber daya yang terkait dengan

penyelenggaraan pendidikan inklusi serta proses yang terkait erat dengan tujuan

dan efektifitas serta efesiensi penyelenggaraan sistem pendidikan bagi seluruu

anak tanpa terkecuali.

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu

penelitian yang dilakukan oleh Dyah Witasoka, 2016 dengan judul penelitian

“Manajemen Pendidikan Inklusif SMA Muhammadiyah di Kota Yogyakarta”.

Jenis penelitian ini adalah penelitian fenomelogi dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan manajemen pendidikan

inklusi mencakup manajemen kurikulum dan pembelajaran, manajemen pendidik

dan tenaga kependidikan, manajemen peserta didik, manajemen peserta didik,

manajemen sarana dan prasarana, serta manajemen pembiyaan. Penelitian ini

menghasilkan beberapa temuan utama yaitu: 1). SMA inklusif tidak memiliki

perencanaan khusus dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif; 2). SMA

inklusif berusaha melaksanakan kegiatan manjemen sesuai dengan kebutuhan dan

karakteristik siswa difabel; 3). Kepala Sekolah memiliki keterlibatan langsung

dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolahnya.

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang

dilakukan oleh Adriadi, 2013 dengan judul penelitian “Manajemen Pendidikan

Inklusi MAN Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini

adalah: 1). Pola manajemen pendidikan inklusi yang diterapkan di MAN
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Maguwoharjo relatif sederhana dan pada pelaksanaannya dari tahun ke tahun

MAN Maguwoharjo masih terdapat upaya untuk menemukan pola manajemen

pendidikan inklusi yang sesungguhnya; 2). Pada aspek manajemen pendidikan

inklusi di MAN Maguwoharjo meliputi aspek peserta didik, kurikulum, pendidik,

sarana prasarana, proses pembelajaran, dana dan lingkungan masyarakat; 3).

Selama ini penerapan pola manajemen terhadap aspek-aspek ini sudah dapat

terlaksana dengan efektif yaitu beberapa siswa dapat mengikuti dengan baik; 4).

Terdapat faktor pendukung yang memperlancar jalannya pendidikan inklusi di

lembaga ini, faktor penghambat, serta upaya-upaya untuk mengatasinya; 5). Pada

keberhasilan belajarnya sudah terdapat beberapa siswa yang telah berhasil

mengikuti dengan baik.

Berdarsarkan uraian penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian mengenai pengelolaan pendidikan inklusi melingkupi

sistem penerimaan peserta didik/anak berkebutuhan khusus, kurikulum, sumber

daya manusia, sarana dan prasarana, serta faktor pendukung dan penghambat

penyelenggaran pendidikan inklusi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Pendidikan Inklusi Di SD Negeri

131/IV Kota Jambi” dengan tujuan mengkaji lebih dalam mengenai penerapan

pendidikan inklusi di sekolah dasar untuk mendeskripsiskan bagaimana

pengelolaan pendidikan inklusi bagi sekolah dasar yang menerapkan pendidikan

inklusi.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan

masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah pengelolaan

pendidikan inklusi di SDN 131/IV Kota Jambi ditinjau dari aspek pengelelolaan

sistem penerimaan peserta didik, pengelolaan kurikulum, pengelolaan sumber

daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana, serta faktor pendukung dan

faktor penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah

untuk dapat mendeskripsikan pengelolaan pendidikan inklusi di SDN 131/IV Kota

Jambi ditinjau dari aspek pengelelolaan sistem penerimaan peserta didik,

pengelolaan kurikulum, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana

dan prasarana, serta faktor pendukung dan faktor penghambat penyelenggaraan

pendidikan inklusi.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan kontibusi berupa manfaat

penelitian. Manfaat penelitian tersebut bersifat teoritis dan praktis (Sugiyono,

2015: 397). Manfaat dari penelitan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi terkait ilmu pendidikan

dan pengetahuan, khususnya tentang penerapan pendidikan inklusi di sekolah

dasar.
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b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan penelitian yang relevan untuk

mengembangkan penelitian yang lebih luas di kemudian harinya.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberi pemahaman bagaimana

mengelola pendidikan inklusi di sekolah.

b. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan refleksi dan evaluasi dari sekolah yang

telah menerapkan pendidikan inklusi.


