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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah hal yang penting di negara Indonesia dan 

merupakan hak bagi semua orang. Setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan serta wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

pemerintah wajib membiayainya, hal tersebut dicantumkan dalam Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 31. Pendidikan juga tidak hanya diberikan kepada 

anak-anak normal, namun juga kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan 

khusus baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu kebijakan yang 

mengatur pendidikan tersebut adalah Permendiknas nomor 70 tahun 2009 

yang mengatur mengenai kesempatan yang diberikan kepada anak-anak 

berkebutuhan khusus untuk mengenyam pendidikan reguler pada tingkat 

sekolah dasar yang kemudian sekolah itu disebut dengan sekolah 

pendidikan inklusif (Mudjito, Harizal, & Elfindri, 2012). Dalam 

Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 4 ayat 1 dituliskan bahwa 

pemerintah kabupaten atau kota menunjuk minimal satu sekolah dasar, dan 

satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan satu satuan 

pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi yang 

wajib menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus. 

Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang 

menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal 

pada satu kegiatan belajar. Tujuan dari pendidikan inklusi ialah 

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik 

yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki 
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potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan 

yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; serta untuk 

mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai 

keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik 

(Kemdikbud,  2011). 

Pendidikan inklusi dilaksanakan oleh sekolah yang telah memenuhi 

beberapa persyaratan yaitu memiliki siswa yang berkebutuhan khusus, 

mempunyai komitmen terhadap pendidikan inklusi, komite sekolah 

melakukan penuntasan wajib belajar, sekolah menjalin kerjasama dengan 

lembaga-lembaga terkait, dan mempunyai fasilitas serta sarana 

pembelajaran yang mudah diakses oleh semua anak. Penyelenggara juga 

harus mengembangkan program pembelajaran individual (PPI) bagi anak-

anak berkebutuhan khusus, dan menyiapkan guru pendamping khusus yang 

didatangkan dari sekolah luar biasa (SLB) ataupun guru di sekolah umum 

yang telah memperoleh pelatihan khusus (Suparno, Purwanto, & Purwanto, 

2007). 

Schmidt dan Venet (2012) mengatakan bahwa untuk mencapai 

pembelajaran yang efektif dan kondusif sehingga tujuan pembelajaran 

tercapai dengan baik maka guru di sekolah inklusi dituntut untuk mampu 

memberikan penanganan secara langsung ketika proses belajar mengajar di 

kelas. Implikasi suksesnya program inklusi adalah adanya guru yang 

mengakomodasi dan memberi dukungan untuk kebutuhan semua siswa 

dalam kelas,  tidak terlalu banyak paksaan dan tidak mengurangi hak siswa. 

Guru di sekolah inklusi tentu berbeda dengan guru yang ada di 

sekolah bukan inklusi atau sekolah reguler. Menurut Chomza (2017) , 

terdapat perbedaan antara guru sekolah inklusi dengan guru sekolah reguler, 

diantaranya adalah guru reguler bertugas menciptakan iklim belajar yang 
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kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman untuk belajar di dalam kelas, 

sedangkan guru inklusi lebih dari itu, mereka berperan penting menciptakan 

interaksi yang baik antara siswa berkebutuhan khusus dengan siswa reguler 

di dalam kelas. 

Chomza (2017) menjelaskan bahwa guru reguler menjalankan 

program pembelajaran yang sama terhadap seluruh siswa di kelas, 

sedangkan guru inklusi bertugas menyusun dan menjalankan Program 

Pembelajaran Individu (PPI) untuk memenuhi kebutuhan masing-masing 

siswa di kelas. Apabila guru reguler tidak menghadapi siswa dengan 

kebutuhan khusus, lain halnya dengan guru inklusi berhadapan langsung 

dengan berbagai siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Guru inklusi 

mengamati dan mencatat ciri-ciri khusus dan perilaku siswa ABK yang 

dianggap mengkhawatirkan. Guru inklusi juga mengumpulkan sampel 

pekerjaan siswa, menyusun gambaran perilakunya, dan mencatat hal-hal 

yang telah guru upayakan untuk menangani masalah tersebut. Hasil 

pengamatan yang dilakukan guru inklusi dapat mengungkap permasalahan 

serta keunggulan yang dimiiki peserta didik. Perbedaan penting berikutnya 

adalah guru inklusi memiliki beban tugas yang lebih berat untuk 

mengakomodir keberagamaan di kelas inklusi yang jauh berbeda jika 

dibandingkan dengan kelas reguler. Guru reguler dapat menjalankan tugas 

tanpa harus dibantu tenaga khusus, sedangan guru inklusi perlu bekerja 

sama dengan tenaga khusus untuk menjalankan pendidikan inklusi. 

Sesuai dengan buku pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi 

tahun 2007, pendidikan inklusi dilakukan oleh guru sekolah inklusi bersama 

dengan guru pendamping khusus (GPK). GPK adalah guru yang memiliki 

latar belakang pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa atau yang 

pernah mendapatkan pelatihan tentang pendidikan khusus atau luar biasa, 

yang ditugaskan di sekolah inklusi. Buku Pedoman Pembinaan Tendik 
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Direktur PSLB (2007) mengungkapkan mengenai kompetensi GPK secara 

khusus berorientasi pada tiga kemampuan utama, yaitu : (1) kemampuan 

umum (general ability) adalah kemampuan yang diperlukan untuk 

mendidik peserta didik pada umumnya (anak yang normal), (2) kemampuan 

dasar (basic ability) adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik 

peserta didik berkebutuhan khusus, dan (3) kemampuan khusus (specific 

ability) adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik 

berkebutuhan khusus dengan jenis tertentu (spesialis). Oleh karena itu, 

seorang GPK tidak hanya memerlukan empat kompeten utama seorang guru 

(pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial), tetapi juga harus memiliki 

kompetensi khusus yang digunakan untuk menangani anak berkebutuhan 

khusus (Zakia, 2015). 

Guru inklusi dalam memenuhi tugas serta kewajibannya mendidik 

anak berkebutuhan khusus harus melakukan beberapa hal, diantaranya 

adalah, guru bersama dengan murid melakukan proses belajar dalam 

komunitas belajar, kemudian menempatkan peserta didik sebagai pusat 

pembelajaran, juga mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam proses 

belajar, dapat memahami dan memanfaatkan pembelajaran adiktif, dan 

memiliki minat untuk memberikan pelayanan (Kustawan & Meimulyani, 

2013). 

Dalam pendidikan inklusi dewasa ini terdapat permasalahan utama 

yaitu mengenai sumber daya manusia dan fasilitas untuk sekolah inklusi itu 

sendiri (Suyono, 2012). Mudjito, dkk. (2012) mengatakan bahwa masih  

ditemukan sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang belum 

memahami sepenuhnya tentang konsep-konsep yang mendasari 

implementasi dalam sekolah masing-masing. Dalam bidang ketenagaan 

masih kurangnya pemahaman warga sekolah dalam menjalankan tugas dan 

wewenang, pada proses pembelajaran, guru masih belum melaksanakan 
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pengelolaan kelas dalam pembelajaran. Kurangnya tenaga pendidik yang 

mau dan mampu mendidik siswa berkebutuhan khusus serta ketidaksiapan 

sekolah dalam memberikan fasilitas untuk pendidikan siswa berkebutuhan 

khusus membuat layanan yang diberikan untuk siswa berkebutuhan khusus 

masih kurang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tarnoto (2016) di SD 

inklusi di kota Yogyakarta menunjukkan bahwa ada banyak permasalahan 

yang dihadapi guru yang mengajar di sekolah inklusi seperti yang 

tergambar pada diagram di bawah. Dari data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa masalah terbesar yang dihadapi oleh guru di sekolah inklusi adalah 

tidak adanya guru pendamping kelas, dan kurangnya kompetensi dan 

pemahaman guru mengenai anak berkebutuhan khusus.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1 

Data Permasalahan Guru SD Inklusi di Yogyakarta 

A: Tidak tersedia Guru Pendamping Kelas (GPK) 

B : Kurangnya kompetensi dalam menangani ABK 

C : Kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar 

D : Kurangnya pemahaman tentang ABK dan sekolah inklusi 

E : Latar belakang pendidikan guru yang tidak sesuai 

F : Beban administrasi yang berat 

G : Kurangnya kesabaran guru dalam menghadapi ABK 

H : Kesulitan menghadapi orang tua siswa 
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Penelitian Damayanti, Hamdan, dan Khasanah (2017) di SD inklusi 

di kota Bandung menunjukkan bahwa guru di sekolah inklusi masih 

memberikan metode pembelajaran yang sama antara anak normal dengan 

anak berkebutuhan khusus, hal ini dikarenakan guru tidak mengetahui cara 

atau metode yang tepat dalam menangani siswa dengan kondisi yang 

berbeda dari umumnya siswa-siswi di kelasnya. Tsakiridou dan 

Polyzopoulou (2014) menjelaskan bahwa guru sebenarnya mengembangkan 

sikap positif terhadap pendidikan inklusi, namun mereka merasa pelatihan 

yang didapatkan tidak cukup layak, sehingga tidak memiliki pendekatan 

metode pengajaran yang memadahi bagi anak berkebutuhan khusus. Guru 

menganggap bahwa perilaku siswa berkebutuhan khusus merupakan hal 

yang harus dimaklumi bukan ditangani. 

Masih ditemukan fenomena guru yang memberikan labeling negatif 

pada siswa berkebutuhan khusus. Umumnya, siswa diberi cap anak bodoh”, 

“lemot”, atau “bandel”, dikarenakan siswa-siswi berkebutuhan khusus 

tersebut memiliki daya tangkap yang kurang atau memiliki hambatan dalam 

belajar. Sikap yang kurang positif ini menjadi penghambat dalam 

optimalisasi proses pembelajaran siswa berkebutuhan khusus di sekolah 

inklusi (Damayanti, Hamdan, & Khasanah, 2017). 

Peneliti melakukan wawancara awal dengan kepala sekolah SD 

Barusari 01 pada tanggal 16 Juli 2018 yang merupakan salah satu sekolah 

yang ditunjuk oleh pemerintah menjadi sekolah inklusi di kota Semarang. 

Dalam wawancara tersebut, kepala sekolah menjelaskan bahwa dalam 

penerimaan murid tidak dilakukan seleksi untuk mengetahui gangguan apa 

yang dimiliki calon siswanya, sehingga pihak sekolah baru dapat 

mengetahui gangguan yang dimiliki siswa setelah beberapa bulan masa 

sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa guru pengajar juga tidak melakukan 

persiapan yang cukup untuk menghadapi siswa siswi nya yang 
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berkebutuhan khusus. Guru di SD Barusari juga bukan merupakan guru dari 

pendidikan sekolah luar biasa. Selain itu juga tidak disediakan guru 

pendamping khusus untuk masing-masing kelas. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, kepala sekolah 

mengungkapkan bahwa ada beberapa permasalahan yang dihadapi SD 

Barusari 01 sebagai sekolah inklusi, yaitu tidak adanya pihak yang dapat 

memberikan assessment atau laporan mengenai kebutuhan khusus yang 

dimiliki oleh peserta didik baru, misalnya saja laporan assessment dari 

psikolog. Guru mengetahui kebutuhan khusus yang dimiliki muridnya dari 

hasil pengamatan sehari-hari, dengan kata lain kebutuhan khusus yang 

dimiliki murid baru diketahui setelah satu atau dua bulan proses belajar 

mengajar berlangsung. Hal itu pun juga hasil pengamatan guru yang 

kemungkinan saja dapat salah , karena bukan hasil assessment yang 

dilakukan oleh profesional (psikolog). 

Ketika menjelaskan mengenai target dan proses pembelajaran siswa 

ABK, kepala sekolah mengatakan bahwa siswa ABK tetap naik kelas tanpa 

adanya target tertentu, karena guru menganggap bahwa tidak akan bisa 

siswa ABK diberikan target dan dituntut memenuhinya. Kepala sekolah 

juga menjelaskan bahwa dirinya bersama dengan guru-guru berupaya untuk 

tetap menaikkan kelas dan meluluskan siswa ABK agar tidak terjadi 

penumpukan siswa ABK di sekolah Barusari. Dari hal tersebut terlihat 

bahwa sekolah mendidik ABK dengan sikap yang kurang positif. Guru dan 

kepala sekolah kurang menghargai dan tidak mengoptimalkan potensi siswa 

ABK yang sebenarnya adalah salah satu tujuan penting pendidikan inklusi. 

Kepala sekolah juga menjelaskan bahwa banyak guru yang berlatar 

belakang pendidikan biasa, sehingga ketika di kelas inklusi lebih 

memprioritaskan siswa reguler dibandingkan dengan siswa ABK.  
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Hasil evaluasi yang dilakukan PPK-LK Dikdas Kemendiknas tahun 

2010 di DKI Jakarta, menyatakan bahwa selama ini kinerja guru inklusi 

masih rendah. Kinerja yang rendah terlihat dari rendahnya kemampuan 

guru dalam membina anak berkebutuhan khusus, kurangnya kerja sama 

guru dengan sekolah, lambannya penyelesaian masalah pekerjaan yang 

terkait dengan pendidikan inklusi, dan kurangnya persiapan guru dalam 

memberikan pembelajaran kepada anak berkebutuhan khusus (Mudjito, 

dkk.  2012). 

Selama lebih dari tiga dekade, para peneliti terus melakukan 

penelitian terkait sikap guru dan inklusi, dimana mulai ditemukan 

kesimpulan bahwa sikap guru memainkan peran penting dalam kesuksesan 

pendidikan inklusi (Avramidis & Norwich, 2001). Eagly dan Chaiken 

(Malinen, 2013) mengatakan bahwa sikap merupakan sebuah tendensi 

psikologis yang diekspresikan melalui proses evaluasi mengenai suatu hal 

yang dapat memiliki bentuk suka atau tidak suka terhadap hal itu. Jadi 

sikap guru terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi dapat 

dirangkum seperti sebuah tendensi psikologis yang dimiliki guru dalam 

bentuk evaluasi atau penilaian terhadap anak berkebutuhan khusus dalam 

proses pendidikan inklusi. De Boer, Pijl, dan Minnaert (Malinen 2013) 

menyimpulkan bahwa mayoritas guru di China menunjukkan sikap yang 

ragu-ragu atau negatif terhadap pendidikan inklusi. Sikap negatif guru 

terhadap pendidikan inklusi dapat muncul karena berbagai alasan. 

Beberapa guru percaya bahwa keberadaan siswa berkebutuhan khusus di 

kelas dapat menganggu waktu yang dimiliki guru dan siswa lainnya dan 

akibatnya kualitas belajar mengajar menjadi tidak optimal (McGhie-

Richmond, Irvine, Loreman, & Cizman, 2013).  
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Selain sikap guru , menarik pula untuk melihat faktor apa saja yang 

dapat memengaruhi sikap seorang guru terhadap anak berkebutuhan khusus 

di sekolah inklusi. Avramidis dan Norwich (2001) menguraikan faktor-

faktor yang dapat memengaruhi sikap guru. Faktor-faktor yang 

memengaruhi sikap guru di sekolah inklusi antara lain adalah kondisi siswa 

berkebutuhan khusus, guru itu sendiri dan lingkungan pembelajaran. Sikap 

guru dapat dipengaruhi oleh kondisi siswanya, dalam hal ini adalah 

hambatan yang dimiliki siswa. Subban dan Sharma (McGhie-Richmond, 

dkk. 2013) mengatakan bahwa guru cenderung lebih enggan untuk 

menerima siswa dengan hambatan yang lebih parah. Hambatan siswa yang 

dimaksudkan dapat berupa hambatan secara kognitif maupun fisik. Guru 

menunjukkan sikap yang lebih positif pada siswa dengan hambatan fisik 

dan sensorik, dibandingkan siswa dengan hambatan emosi dan kesulitan 

belajar (Avramidis & Norwich, 2001). Faktor berikutnya adalah faktor 

guru, yang berkaitan dengan gender, lamanya waktu mengajar, pengalaman 

mengajar, tingkat kelas yang diajar, pengalaman berinteraksi dengan anak 

berkebutuhan khusus, pelatihan yang diikuti, kepercayaan yang dimiliki 

guru, dan pandangan sosio politik guru tersebut (Avramidis & Norwich, 

2001). Faktor yang terakhir adalah faktor yang berkaitan dengan 

lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran dapat berkaitan 

dengan lingkungan fisik seperti bangunan sekolah, fasilitas yang tersedia , 

serta dukungan dari pihak terkait yaitu kepala sekolah dan sumber daya 

ahli. Sumber daya ahli yang dimaksud adalah guru yang memiliki 

kemampuan dalam menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi 

(Avramidis & Norwich, 2001). 

Berdasarkan paparan di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian berkaitan dengan sikap guru terhadap anak berkebutuhan khusus 

di sekolah inklusi dan faktor-fakor yang memengaruhinya. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sikap yang dimiliki 

guru terhadap ABK di sekolah inklusi dan memperoleh pemahaman 

mengenai faktor-faktor yang memengaruhi sikap guru terhadap anak 

berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan 

psikologi pendidikan dalam hal pendidikan inklusi. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

sikap yang dimiliki guru terhadap anak berkebutuhan khusus di 

sekolah inklusi serta faktor-faktor yang memengaruhinya sehingga 

dapat digunakan untuk pengembangan kemampuan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


