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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha mengakomodasi putra putri didik baik 

fisik maupun psikis menuju kearah era yang lebih baik. Pendidikan adalah 

tiang yang harus dibangun dan dikokohkan sebaik mungkin. Secara umum 

pendidikan adalah proses pemberian pemahaman tentang wawasan, 

kemampuan serta kebudayaan yang dilakukan oleh individu dari satu angkatan 

ke angkatan lainnya. Adanya pendidikan dapat meningkatkan intelektualitas, 

akhlak yang berbudi luhur, berkarakter serta kompeten yang berguna untuk diri 

sendiri maupun orang lain. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiiki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan akhlak mulia serta keterampian yang diperlukan dirinya 

masyarakat, bangsa dan negara”. Jadi pendidikan merupakan proses yang 

berkesinambungan dari generasi ke generasi dan terus berlanjut sehingga dapat 

menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang berpedoman pada nilai – 

nilai budaya bangsa dan ideologi pancasila (Mulyasa, 2012). 

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 3 bertujuan mengembangkan potensi dan membangun karakter 

serta era kebudayaan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

masyarakat dan mengembangkan bakat putra putri didik agar menjadi manusia 

yang beriman, berbudi luhur, bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa, berdaya 

saing dan bertanggung jawab. Dengan adanya pendidikan setiap individu 

dituntut dan dilatih untuk menjadi pribadi yang memiliki kemampuan di 

berbagai aspek kehidupan. Diharapkan pula pendidikan mampu memberikan 

wawasan dan pemahaman di berbagai aspek kehidupan sehingga memiliki 

manfaat untuk individu, masyarakat dan negara dalam rangka mencapi 

pembangunan nasional. Apabila pembangunan nasiona bertujuan untuk 

membentuk insan yang berwawasan pengetahuan dan teknologi serta 

bertaqwa, maka pendidikan nasional wajib berusaha mencapai pembangunan 

tersebut (Idi, 2014).  
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Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku, ras, agama 

yang berbeda sehingga membutuhkan pelaksanaan pendidikan yang mampu 

menaungi perbedaan yang ada. Selain itu pendidikan juga melibatkan keluarga, 

masyarakat dan pemerintah, sehingga penyelenggaraan pendidikan di 

Indonesia diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 4 yang berbunyi 

“1.Pendidikan  selengarakan secara  demokratis  dan berkeadilan  serta  tidak 

diskriminatif  dengan menjujung  tinggi  Hak  Asasi Manusia, Nilai 

Keagamaan, Nilai  Kultur, dan Kejemukan Bangsa. 2. Pendidikan  di  

selenggarakan sebagai  satu  kesatuan  yang sistematik  dengan  sistem terbuka 

dan multimakna 3. Pendidikan  di  selenggarakan sebagai  suatu  proses 

pembudayaan  dan pemberdayaan  peserta  didik yang  berlangsung  sepanjan 

hayat. 4. Pendidikan  diselenggarakan dengan  memberi 

keteladanan,membangun kemauan,  dan mengembangakan  kreatifitas peserta  

didik  dalam  proses pembelajaran 5. Pendidikan  diselenggarakan dengan  

mengembangkan budaya  membaca,menulis,dan berhitung  bagi  segenap  

warga masyarakat 6. Pendidikan  diselenggarakan dengan memperdayakan 

semua komponen Masyarakat melalui peran  serta  dalam penyelenggaraan 

dan pengendalian mutu layanan pendidikan”. Berdasarkan peraturan tersebut 

penyelenggaraan pendidikan akan menghasilkan output yang sudah ditentukan 

atau sesuai dengan kebutuhan lingkungan apabila ada kerjasama antara 

keluarga, masyarakat dan pemerintah, karena jika hanya lembaga pendidikan 

saja yang berperan maka dipastikan output atau hasil dari penyelenggaraan 

pendidikan tidak akan tercapai. Selain itu, suasana yang dibangun dalam 

lingkungan pendidikan harus kondusif tanpa ada diskriminasi sehingga putra 

putri didik dapat belajar dengan nyaman. 

Sekolah menjadi wadah bagi siswa – siswi untuk menambah wawasan 

pengetahuan sehingga memiliki peran penting. Pengelolaan sekolah yang 

mumpuni dan jelas sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan apalagi 

diakomodasi dengan pengajar yang mumpuni dan sarana prasarana yang 

lengkap. Pendidikan merupakan komponen primer yang bisa membawa negara 

dalam kemajuan. Untuk merealisasikan hal tersebut, semua masyarakat tanpa 

terkecuali harus mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi, termasuk 

anak difabel. Mengingat dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan 

bahwa semua masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, 

sehingga muncul istilah sekolah inklusi. Sekolah inklusi merupakan sekolah 

yang menerapkan kesetaraan kepada murid biasa dan difabel, sehingga dalam 
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satu kelas tidak ada perbedaan antara siswa biasa dan difabel. Adanya sekolah 

inklusif menjadi usaha untuk menghilangkan sekat yang selama ini menjadi 

stigma dimasyarakat, tidak hanya untuk siswa biasa tapi juga siswa difabel 

(Sidqi, 2012).  

Kebijakan pendidikan inklusif merupakan kebijakan yang mampu 

mewadahi semua kalangan untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan inklusi 

merupakan strategi dalam memenuhi hak pendidikan dan belajar bagi semua 

anak, remaja, maupun orang dewasa yang dikhususkan pada mereka yang 

difabel (Tarmansyah, 2009). Menurut Ilahi (Widyawati, 2017) pendidikan 

inklusif adalah strategi pendidikan yang non diskriminatif terhadap kondisi 

setiap orang karena keterbelakangan fisik maupun mental. Berdasarkan 

Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2009 pasal  tentang pendidikan inklusif, 

ada beberapa tujuan yang pertama, memberikan peluang kepada semua putra 

putri didik selebar – lebarnya yang memiliki kekurangan pada anggota badan, 

psikis, sosial dan mental dan atau mempunyai kemampuan intelegensi dan 

talenta tertentu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan 

kebutuhan dan minatnya. Kedua, pengadaan pendidikan yang non 

diskriminatif dan saling memahami bagi semua siswa dan siswi. 

Dalam perkembangan pendidikan bagi siswa difabel mengalami 

transformasi yang mana sekolah bagi siswa difabel terpisah dari masyarakat 

pada umumnya. Wujud layanan pendidikan kepada siswa difabel yang ada 

berupa Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SLDB), Sekolah 

Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa 

(SMALB), dan sekolah terpadu. SLB merupakan pendidikan spesial yang 

dirancang khusus bagi siswa – siswi yang memiliki keterbatasan yang berbeda 

– beda pada fisik maupun mental. Dalam penyelenggaraan SLB terdapat 

pengkhususan terhadap siswa – siswi difabel sesuai dengan keterbatasannya. 

Pengkhususan itu diantaranya SLB-A untuk tunanetra, SLB-B untuk 

tunarungu, SLB-C untuk tunagrahita, SLB-D untuk tunadaksa, SLB-E untuk 

tunalaras, SLB-G untuk tunaganda. SDLB SMPLB, SMALB merupakan 

sekolah yang menampung siswa – siswi difabel dengan berbagai kelainan. 

Sekolah terpdu merupakan sekolah reguler yang menerima siswa – siswi 

difabel, dengan tenaga pendidik, kurikulum, sarana dan prasarana, serta 

kegiatan belajar mengajar bagi semua siswa – siswi (Prodjo, 2021). 
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Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mewujudkan 

pendidikan inklusif dengan membuat PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 13 

Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang 

disabiitas yang merupakan turunan dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 

2016 tentang penyandang disabilitas. PP tersebut telah mengatur secara 

komperhensif terkait pelaksanaan pendidikan inklusif, dibandingkan dengan 

peraturan menteri pendidikan Nomor 70 Tahun 2009, artinya pemerintah telah 

memberikan perhatian serius untuk membangun pendidikan bagi semua 

kalangan. Berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang tentang akomodasi 

yang layak untuk peserta didik penyandang disabiitas pasal 5 ayat 3 menjadi 

salah satu contoh keseriusan pemerintah yaitu menyediakan tenaga pendidik 

yang berkualitas dan mumpuni. Ada beberapa cara pemerintah menyiapkan 

tenaga pendidik tersebut diantaranya (1) calon tenaga pendidik akan 

mendapatkan materi pendidikan inklusif  di mata kuiah keguruan, (2) 

penyediaan tenaga pendidik khusus di institusi pendidikan yang menerima 

siswa difabel, (3) meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dengan diadakan 

pelatihan.  

Berdasarkan peta jalan program pendidikan inklusif tahun 2017-2021, 

ada tiga tahapan yang dilaksanakan dalam pendidikan inklusif: yang pertama 

tahap sosialisasi (2017-2018) yang mana dilakukan penyamaan persepsi di 

seluruh satuan pendidikan di setiap kota/ kabupaten. Tahap kedua yaitu rintisan 

(2019) yang mana ada perubahan dalam sistem satuan pendidikan yang 

awalnya hanya menerima siswa biasa mulai melakukan perencanaan dan 

mengimplementasikan menerima siswa difabel. Ketiga tahap penguatan 

(2020) yaitu memperluas pelaksanaan pendidikan inklusif dan meningkatkan 

mutu layanan dalam satuan pendidikan. Tahap selanjutnya implementasi 

(2021) yaitu penerapan pendidikan inklusif dilakukan dengan lebih masif dan 

lebih banyak lagi sekolah yang menerapkan sekolah inklusif ditingkat 

kabupaten/ kota hingga nasional.   

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provini yang 

menyelenggaran pendidikan inklusif melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor Tahun 2011  tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi 

Jawa Timur yang didalamnya memuat tujuan diselenggarakannya pendidikan 

inklusif yaitu memberikan peluang kepada semua siswa siswi yang memiliki 

keterbatasan fisik, psikis maupun sosial atau memiliki kemampuan dan talenta 
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tertentu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua 

menyelenggarakan pendidikan yang non diskriminatif untuk semua siswi dan 

siswi difabel. Dalam Pergub tersebut juga menyatakan bahwa setiap 

kecamatan setidaknya memiliki satu Paud dan satu madrasah untuk menerima 

siswa difabel sekaligus menyediakan guru pembimbing khusus  yang mumpuni 

serta menyediakan sarana prasarananya. Kabupaten  Sidoarjo merupakan salah 

satu kota di Provinsi Jawa Timur yang sudah menyelenggarakan pendidikan 

inklusif berdasarkan peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Peraturan tersebut pada 

pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa tujuan adanya pendidikan khusus dan 

layanan pendidikan khusus untuk memberikan kesempatan bagi anak 

berkebutuhan khusus belajar di sekolah dan pada pasal 3 menyatakan untuk 

mengembangkan talentanya sebaik mungkin. 

Secara hukum pemerintah sudah membuatkan aturan dalam 

penyelenggaraan sekolah inklusif baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi 

Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Namun masih banyak 

institusi pendidikan yang belum mampu menerapkan pendidikan inklusif 

dengan baik, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat. Faktor sarana dan 

prasarana bina diri untuk masing – masing ketunaan, sarana dan prasarana 

umum yang masih belum memadai (toilet, tangga kursi roda, pegangan, dan 

lain sebagainya). Sumber daya manusia yang kuantitasnya masih kurang. 

Faktor dukungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang kurang memberikan 

perhatian untuk program pendidikan inklusif. Faktor biaya yang masih minim 

untuk peaksanaan program pendidikan inklusif. Apalagi pada tahun 2021 

masih terjadi pandemi yang mana pembelajaran dilakukan secara online, 

pastinya lebih mempersulit pelaksanaan pendidikan inklusif dan 

dikhawatirkan anak berkebutuhan khusus akan tertinggal banyak materi. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Implementasi Pendidikan Inklusif di Masa Pandemi di Kabupaten Sidoarjo 

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2011 tentang 

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Melihat fenomena yang terjadi dalam permasalahan yang telah 

diuraikan, maka dalam penelitian ini dirumuskan tentang  
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1. Bagaimana implementasi pendidikan inklusif berdasarkan peraturan 

Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pendidikan Khusus dan 

Pendidikan Layanan Khusus dimasa pandemi di Kabupaten Sidoarjo?  

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi pendidikan 

inklusif di Kabupaten Sidoarjo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan 

implementasi pendidikan inklusif berdasarkan peraturan Bupati 

Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pendidikan Khusus dan 

Pendidikan Layanan Khusus di Kabupaten Sidoarjo. 

2. Mengetahui dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat 

implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo.  

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoretis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

kebijakan publik di ilmu administrasi publik mengenai 

pendidikan inklusif yang dicontohkan di Kabupaten Sidoarjo. 

Diharapkan pula pemelitian ini dapat bermanfaat untuk 

pengembangan pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo. 

2. Menambah koleksi perpustakaan kampus tentang pendidikan 

inklusif. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan bagi peneliti mengenai implementasi 

pendidikan inklusif serta faktor penunjang dan penghambat 

implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo 

2. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat 

digunakan sebagai acuan atau masukan terhadap implementasi 

pendidikan inklusif terutama bagi dinas pendidikan Kabupaten 

Sidoarjo yang sampai saat ini belum memiliki dasar hukum 

pelaksanaan pendidikan inklusif. 

3. Bagi Sekolah 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

kepada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di 

Kabupaten Sidoarjo yang juga menjadi percontohan bagi kota/ 

kabupaten lain. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan menjadi acuan berbagai karya tulis ilmiah. Penelitian ini 

juga menggunakan sitematika penulisan skripsi. Oleh karena itu untuk 

memberikan gambaran tentang isi dari penelitian ini, maka dipaparkan susunan 

dan rangkaian isi dari penelitian ini, sebagai berikut: 

BAB 1  : Pendahuluan 

Pada bab ini dijelaskan latar belakang permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan melakukan 

penelitian serta manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini. 

BAB 2  : Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini dijelaskan teori umum yang dikemukakan oleh 

para ahli dan model teori yang digunakan untuk menganalisis 

secara mendalam pada penulisan penelitian ini.  

BAB 3  : Metode Penelitian 

Pada bab ini dijelaskan mengenai rancangan dan tahapan 

penelitian, dimulai dari mengklasifikasikan jenis penelitian, 

lokasi dan objek penelitian, batasan penelitian, narasumber 

yang valid, cara mengumpulkan informasi, peralatan yang 

digunakan saat mengumpulkan informasi dan teknik 

menganalisa data. 

BAB 4 : Deskripsi Objek, Penyajian Data dan Pembahasan 

Pada bab ini dijelaskan tentang objek penelitian yang diteliti 

oleh peneliti, menyajikan data hasil wawancara yang diperoleh 

dan membahas serta menganalisis hasil wawancara 

BAB 5  : Penutup 
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Pada bab ini dipaparkan penarikan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang didapatkan dan memberikan rekomendasi atau 

saran untuk objek yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


