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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Pendidikan yang terdapat di sekolah-sekolah di Indonesia dikenal dengan 

nama SD, SMP, SMA/SMK, dan perguruan tinggi. Pelajar yang dapat pendidikan 

di sekolah tersebut dikhususkan bagi siswa yang terlahir secara normal, baik secara 

fisik maupun mental. Jika kita melihat kembali kepada  Undang-undang Dasar 1945 

di Indonesia pada pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap anak berhak 

mendapatkan pendidikan  di Indonesia. Selain itu berdasarkan undang-undang no 

20 tahun 2003 juga menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang 

sama untuk mengenyam pendidikan, dan warga negara yang memiliki kelainan 

fisik, emosional, intelektual, mental, dan/atau sosial berhak memperoleh 

pendidikan khusus. 

Jika memperhatikan pada undang-undang tersebut maka, seluruh anak 

sudah seharusnya berhak mendapat pendidikan dan sekolah yang layak. Pada 

kenyataannya berbeda dengan anak berkebutuhan khusus. Mereka digabungkan 

dengan sesama anak berkebutuhan khusus lainnya di dalam satu sekolah. Apabila 

diperhatikan secara perkembangan mental dan sosial, mereka menjadi sulit 

beradaptasi ketika berhadapan dengan dunia nyata. Anak berkebutuhan khusus ini  

seringkali dianggap sebagai anak yang aneh atau anak bodoh. Hal tersebut 

dikarenakan anak-anak berkebutuhan khusus berbeda dengan anak normal lainnya. 

Adanya perbedaan perilaku pada anak normal dan anak berkebutuhan khusus 
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menyebabkan anak berkebutuhan khusus perlu belajar dengan menggunakan 

metode yang berbeda dari anak normal namun mereka perlu hidup secara sosial 

yang sama dengan anak normal pada umumnya.  

Adanya perbedaan metode yang digunakan seringkali membuat sekolah 

membedakan pengajaran bagi anak berkebutuhan khusus dan anak normal. Akan 

tetapi, sekolah tidak mempertimbangkan aspek sosial dan mental anak. Hal tersebut 

dikarenakan anak berkebutuhan khusus bukanlah anak bodoh atau anak aneh, tetapi 

butuh pendekatan khusus. 

Pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan undang-undang mengenai 

sekolah-sekolah inklusi. Hal ini dimunculkan berdasarkan hasil penelitian dari 

berbagai pihak dan studi banding dengan pendidikan di luar yang tidak 

membedakan sekolah bagi siswa normal maupun yang berkebutuhan khusus. 

Pemikiran mengenai sekolah inklusi dimulai pada saat adanya Salamanca World 

Conference yang terdapat di Spanyol.1 Sekolah inklusi mulai diterapkan di 

Indonesia sejak adanya kebijakan pemerintah yang terdapat pada undang-undang 

no 20 pasal 32 tahun 2003 dan permendiknas no 70 tahun 2009. Kebijakan 

pemerintah tersebut memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berkebutuhan 

khusus untuk dapat belajar di dalam kelas bersama dengan siswa normal.2 

Sekolah inklusi adalah sekolah yang menggabungkan siswa normal dan 

yang berkebutuhan khusus di dalam satu ruangan pembelajaran. Melalui adanya 

                                                 
1 UNESCO, “The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs 

Education”, 1994. http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF (diakses pada tanggal 3 

Juli 2018). 
2 Jamilah Candra Pratiwi, “Sekolah Inklusi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Tanggapan 

Terhadap Tantangan Kedepannya”, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan vol 2 no 1,  2005.  

http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pip/article/view/7725 (diakses pada tanggal 11 Juni 2018). 

http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF
http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pip/article/view/7725
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sekolah inklusi, sisi psikologis anak berkebutuhan khusus akan memiliki dampak 

positif. Dampak positif yang dapat dilihat melalui adanya sekolah inklusi adalah 

anak berkebutuhan khusus dapat bersosialisasi dengan anak normal lainnya. 

Dengan begitu anak berkebutuhan khusus tidak merasa bahwa dirinya berbeda 

dengan anak normal. Selain itu, anak berkebutuhan khusus dapat diterima oleh 

masyarakat pada umumnya. Sekolah inklusi dapat membantu anak berkebutuhan 

khusus untuk menjalani kehidupan secara normal. Dengan adanya undang-undang 

yang telah dikeluarkan di atas, maka seharusnya setiap sekolah memiliki tenaga ahli 

atau guru yang memiliki metode pengajaran khsuus di dalam kelas yang disebut 

dengan shadow teacher (guru bayangan). Pada kenyataannya, sekolah inklusi yang 

terdapat di Indonesia belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Berdasarkan standar pemerintah, di dalam sekolah inklusi terdapat shadow teacher. 

Tiap shadow teacher hanya fokus terhadap 1-5 murid saja dan shadow teacher 

merupakan lulusan khusus yang mendalami mengenai anak berkebutuhan khusus 

atau psikologi abnormal pada anak. Shadow teacher mengurus perkembangan anak 

hingga dewasa. Pada kenyataannya, shadow teacher yang terdapat di sekolah 

umum hampir tidak ada.  

Sekolah X merupakan salah satu sekolah inklusi yang terdapat di daerah 

Tangerang. Akan tetapi standar sekolah inklusi yang terdapat di sekolah X tidak 

sesuai dengan standar yang diberikan oleh pemerintah. Di sekolah X shadow 

teacher disediakan oleh sekolah akan tetapi hanya mendampingi murid hingga 

kelas 2 SD. Shadow teacher yang mendampingi murid tidak diberikan pelatihan 

khusus dan tidak harus lulusan khusus yang mendalami psikologi abnormal pada 
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anak. Selain itu hanya terdapat 1 shadow teacher di dalam 1 kelas dan shadow 

teacher tidak selalu mendampingi siswanya. 

Dikarenakan sekolah inklusi merupakan sekolah yang menggabungkan 

anak berkebutuhan khusus dan anak normal, maka metode yang digunakan sudah 

seharusnya berbeda dengan metode bagi sekolah normal. Model belajar yang 

digunakan untuk mengajar dalam sekolah inklusi adalah model belajar VAK 

(visual-auditori-kinestetik). Pengajaran visual cocok diterapkan untuk anak down 

syndrome. Pengajaran auditori dan membaca cocok diterapkan untuk anak normal, 

serta pengajaran kinestetik cocok diterapkan untuk anak autis. Penerapan metode 

tersebut disesuaikan dengan kondisi dan sifat anak.3 Dengan menggunakan model 

belajar VAK, diharapkan proses pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih efektif. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas 

topik penerapan model belajar VAK pada pembelajaran musik siswa di kelas IV  

SD sekolah inklusi X.  

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menyusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara penerapan model belajar Visual Auditori Kinestetik (VAK) 

pada pelajaran musik yang terdapat di sekolah inklusi? 

                                                 
3 Donovan R. Walling, “Teaching Writing to Visual, Auditory, and Kinesthetic Learner”, 

(California: Corwin Press, 2006), 9. 
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2. Bagaimana kenaikan hasil belajar siswa setelah diterapkan model belajar 

Visual Auditori Kinestetik (VAK) pada pelajaran musik yang terdapat di 

sekolah inklusi? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis serta 

membahas: 

1. Cara penerapan model belajar Visual Auditori Kinestetik (VAK) pada 

pelajaran musik yang terdapat di sekolah inklusi. 

2. Kenaikan hasil belajar siswa setelah diterapkan model belajar Visual Auditori 

Kinestetik (VAK) pada pelajaran musik yang terdapat di sekolah inklusi. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya: 

1. Bagi peneliti sendiri, melalui penelitian ini peneliti dapat mengetahui kenaikan 

hasil belajar siswa dengan model belajar Visual Auditori Kinestetik (VAK) 

apabila diterapkan pada sekolah inklusi. 

2. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui model belajar yang 

paling sesuai dalam membantu proses pembelajaran di sekolah inklusi 
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3. Bagi guru dan sekolah 

a) Sekolah dapat menggunakan model belajar yang sesuai pada sekolah 

inklusi 

b) Guru dapat mengetahui dan menerapkan model belajar yang sesuai pada 

sekolah inklusi 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penelitian ini dapat terfokus maka peneliti memberikan batasan 

pembahasan hanya pada ruang lingkup penerapan model belajar VAK pada 

pembelajaran musik siswa di kelas IV SD sekolah inklusi X.  

1.6  Sistematika Penulisan 

Penulisan karya ilmiah ini disusun secara sistematis yang terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang 

pemilihan judul. Judul dipilih karena banyaknya sekolah inklusi yang tidak 

menggunakan standar dari pemerintah. Metode yang digunakan di dalam proses 

belajar mengajar di sekolah inklusi juga berbeda dibandingkan dengan sekolah 

normal. 

BAB II  LANDASAN TEORI, dalam bab ini dibahas mengenai teori-teori yang 

digunakan maupun teori-teori yang berhubungan dengan judul. 

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini dibahas mengenai metode yang 

akan digunakan di dalam proses penelitian 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini dibahas 

mengenai hasil yang di dapat dari proses penelitian. Selain itu hasil penelitian yang 

didapat akan dibahas pada bab ini. 

BAB V KESIMPULAN, dalam bab ini dibahas mengenai kesimpulan yang 

didapatkan dari penelitian. 

 


