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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Education for All mengandung makna bahwa pendidikan untuk semua atau 

wajib mengakomodasi keberagaman kebutuhan siswa normal maupun yang 

memiliki kebutuhan khusus (An Efa Flagship, 2004). Education for All muncul 

sebagai wujud nyata dari deklarasi yang diadakan United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dalam The World Coference of 

Special Needs Education on Salamanca-Spain. Konferensi The World Coference 

of Special Needs Education on Salamanca-Spain menyepakati bahwa: 1) setiap 

anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan; 2) setiap anak mempunyai 

karakteristik, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda dan unik; 3) 

perancangan sistem pendidikan dan pengimplementasian prgram pendidikan harus 

dibuat dengan mengakomodasi berbagai macam karakteristik dan kebutuhan anak; 

4) setiap anak yang berkebutuhan khusus harus mempunyai akses memasuki 

sekolah reguler serta menyediakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan 

anak berkebutuhan khusus dan; 5) sekolah reguler dengan orientasi pendidikan 

inklusi adalah cara yang paling tepat dalam mencapai tujuan memerangi sikap 

diskriminasi pada masyarakat, menciptakan komunitas masyarakat yang ramah 

dan dapat menerima perbedaan serta menyediakan pendidikan untuk semua 

(Salamanca Statement butir 2, 1994).  

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (UURI, No. 20/2003 tentang Sisdiknas) Pasal 5, ayat 1 s.d 4 

menegaskan: 1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu; 2) warga negara yang memiliki kelainan 

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

pendidikan khusus; 3) warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta 

masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus; 
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4) warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istemewa berhak 

memperoleh pendidikan khusus.  

UNESCO mencetuskan kebijakan pendidikan inklusif untuk 

mengakomodasi keberagaman. Kebijakan pendidikan penting karena anak 

berkebutuhan khusus juga memiliki keinginan yang besar untuk belajar di sekolah 

reguler dan dapat bersosialisasi dengan anak-anak normal (Kompas, 2005). 

Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia dimulai dengan adanya Surat 

Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen 

No. 380/C.C6/MN/2003) tanggal 20 Januari 2003 tentang Pendidikan inklusif 

yang menyatakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan inklusif di 

setiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya empat sekolah yang terdiri dari SD, 

SMP, SMA dan SMK. Penyelenggaraan pendidikan insklusif dikuatkan dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang 

pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki 

potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.  

Kebijakan pendidikan inklusif merupakan kebijakan yang harus disambut 

baik karena terdapatnya anak Indonesia yang memiliki kebutuhan khusus dan 

belum mendapatkan pendidikan secara pantas bahkan tidak mendapatkan 

pendidikan sama sekali. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Sensus 

Nasional 2010, antara dua hingga empat persen anak di Indonesia menyandang 

suatu bentuk disabilitas, dengan kata lain sekitar 1,5-3 juta anak berusia 0-18 

tahun adalah penyandang disabilitas.  

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan 

kepada semua untuk memasukinya, mengakomodasi kebutuhan setiap anak, 

bukan sekedar memberikan toleransi tetapi mengakomodasi kebutuhan setiap 

anak (Watterdal, 2002). Pendidikan inklusif adalah program yang mengakomodasi 

semua kebutuhan siswa dan memberikan layanan yang efektif bagi semua 

(education for all). Olsen dan Fuller (2003, hlm. 167) berpendapat inklusif 

merupakan sebuah terminologi yang secara umum digunakan untuk mendidik 

siswa yang memiliki dan tidak memiliki ketidakmampuan tertentu di dalam 

sebuah kelas reguler. Program dan layanan yang terdapat pada pendidikan inklusif 



3 

 

 
Rona Melati, 2016 

EFEKTIVITAS BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN TEKNIK PERMAINAN DALAM 

MENINGKATKAN EMPATI SISWA REGULER DI SEKOLAH INKLUSIF. 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

diakomodasi melalui sekolah inklusif. Sekolah inklusif adalah lembaga 

pendidikan formal yang menempatkan semua peserta didik berkebutuhan khusus 

dalam sekolah reguler sapanjang hari (Hallahan, 2009, hlm.53) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 

2009 pasal 3, pengelompokan anak berkebutuhan khusus dan jenis pelayanannya 

adalah sebagai berikut: 1) tuna netra; 2) tuna rungu; 3) tuna ghahita; 4) tuna 

wicara; 5) tuna daksa; 6) tuna laras; 7) kesulitan belajar; 8) lambat belajar; 9) 

autis; 10) korban penyalahgunaan narkoba; 11) indigo; 12) tuna ganda. Pada 

sekolah inklusif yang mengakomodasi keberagamaan anak baik yang memiliki 

dan tidak memiliki ketidakmampuan tertentu menjadikan sekolah inklusif menjadi 

tempat siswa mengembangkan tingkat kepedulian dan penghargaan, serta 

memahami tentang perbedaan.  

Penelitian Gita (2013) menunjukkan kecenderungan perilaku prososial dan 

empati siswa reguler terhadap siswa berkebutuhan khusus disebuah SMP inklusif 

di Jakarta rendah. Penelitian pada hal yang sama juga dilakukan oleh Dewi (2010) 

dari penelitian yang dilakukan pada salah satu sekolah menengah pertama di 

Malang, menunjukan 56,7% siswa memiliki empati yang tinggi dan 43,3% siswa 

memiliki empati yang rendah. Pada aspek afektif pada indikator pertama yaitu 

siswa reguler mampu merasakan kondisi emosi siswa berkebutuhan khusus 

didapatkan hasil bahwa sebanyak 84,5% siswa reguler dapat mengerti perasaan 

teman ABK saat mereka diejek oleh teman-teman yang lain, 41,2% kurang peka 

terhadap perasaan teman ABK, 59,8% akan berusaha untuk menenangkan ABK 

saat ABK marah, 23,7% akan tetap menemani ABK saat emosi ABK sedang tidak 

stabil, 64,9% merasa sedih ketika ABK mengalami kejadian buruk saat di kelas, 

46,4% segera menghibur ketika ABK terlihat sedih, 38,1% merasakan 

ketakutannya ABK ketika ABK dimarahi oleh guru, 41,2% senang menanyakan 

bagaimana perasaan teman ABK, 49,5%) menganggap kesedihan ABK 

merupakan masalah yang besar. Aspek afektif pada indikator kedua yaitu siswa 

reguler mampu mengekspresikan kepedulian terhadapat siswa berkebutuhan 

khusus didapatkan hasil bahwa sebanyak 82,5% akan langsung membantu ketika 

ABK membutuhkan suatu bantuan, 83,5% senang jika membantu ABK walaupun 
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tidak diminta oleh guru, 89,7% peduli dengan keadaan ABK, 93,8% benar-benar 

peduli dengan keadaan ABK, 92,8% tidak malu berada satu kelas dengan ABK, 

71,1% akan membantu menjelaskan kepada ABK ketika ABK kurang paham 

dengan penjelasan guru di kelas, 72,2% merasa senang berteman dengan ABK, 

69,1% akan membantu teman ABK walaupun tidak diminta oleh guru, 47,4% 

merasa nyaman satu kelas dengan ABK, 37,1% membantu menulis ketika ABK 

mengalami kesulitan. Sedangkan pada aspek kognitif pada indikator pertama yaitu 

siswa reguler mampu memahami cara berfikir siswa berkebutuhan khusus 

didapatkan hasil bahwa sebanyak 80,4% mengerti bahwa ABK memiliki cara 

yang berbeda-beda dalam menyelesaikan masalahnya, 57,7% akan 

memperhatikan setiap perkataan yang di ucapkan ABK, 42,3% mengerti topik 

bahasan yang dibicarakan oleh ABK, 34% tidak menganggap cara berfikir ABK 

kekanak-kanakan, 32% senang berdebat dengan ABK, 78,4% benar-benar 

mengerti dengan cara berfikir teman ABK, 40% sering melakukan diskusi dengan 

ABK, aspek kognitif pada indikator kedua yaitu siswa reguler mampu 

menempatkan dirinya dalam posisi siswa berkebutuhan khusus didapatkan hasil 

bahwa sebanyak 27,8% bisa menjadi bagian kelompok dalam kegiatan yang 

diadakan oleh ABK, 84,5% berusaha menjadi teman yang baik bagi ABK, 21,6% 

akan tetap dekat dengan ABK saat mereka diganggu, 49,5% tidak setuju jika ABK 

sekolah di SLB, 58,8% menganggap bahwa ABK tidak bisa bergaul dengan baik, 

93,8% mengerti dengn perilaku ABK yang berbeda dengan siswa reguler lainnya, 

60,8% merasa yakin jika teman ABK bisa bersosialisasi dengan siswa reguler 

lainnya, 40,2% bisa membahayangkan kesulitan ABK ketita ABK mengikuti 

pelajaran olahraga. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Kurnia (2014) 50% siswa kelas VI 

di salah satu sekolah negeri pada tahun ajaran 2013-2014 berada pada kategori 

rendah dalam kemampuan empati. Pencapaian aspek kognitif lebih tinggi 

dibanding dengan aspek afektif. Hal tersebut menunjukan meskipun secara 

kognitif siswa mampu memahami dan memikirkan kondisi/perasaan orang lain 

tetapi secara afektif siswa belum mampu mengkomunikasika perasaan baik secara 

verbal maupun non verbal secara optimal. 
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Anak usia remaja awal sekitar 11-14 tahun seharusnya sudah mampu 

membentuk empati pada orang lain yang hidup dalam kondisi tidak 

menguntungkan (Santrock, 2003, hlm. 453) pendapat yang dikemukakan santrock 

menegaskan bahwa seharusnya siswa SMP kelas VII sudah mampu menunjukan 

empati kepada temannya yang kondisinya tidak menguntungkan dalam hal ini 

siswa berkebutuhan khusus, pendapat tersebut juga dikuatkan oleh Laurence 

(1999) anak usia remaja sudah mampu menunjukan rasa empati pada teman 

sebayanya atau pada orang lain (Laurence, 1999, hlm. 5).  

Fenomena diatas mengindikasikan komponen penting yang harus 

diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif adalah kesiapan siswa dalam 

menghargai perbedaan, menerima kekurangan serta berperilaku terhadap 

perbedaan dan kekurangan satu sama lain. Salah satu indikator yang harus 

dimiliki siswa untuk dapat mewujudkan kesiapan siswa dan mengurangi bullying  

dalam pendidikan inklusif adalah tingkat empati yang tinggi. Tingkat empati 

siswa terhadap orang lain dapat mengurangi bullying di sekolah inklusif sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan Salim (tanpa tahun). Penelitian yang dilakukan 

di SMPN inklusif di Jakarta terhadap 158 siswa reguler yang menunjukan bahwa 

semakin tinggi tingkat empati para siswa reguler terhadap siswa berkebutuhan 

khusus, maka semakin rendah tingkat perilaku bullying dan semakin tinggi tingkat 

perilaku defending yang mereka tampilkan. Penelitian yang telah dilakukan 

tersebut menguatkan bahwa empati dapat menurunkan serta mengurangi 

terjadinya bullying pada sekolah inklusif. 

Borba (2008) berpendapat empati merupakan kemampuan untuk 

memahami perasaan dan kekhawatiran orang lain, empati merupakan inti emosi 

moral yang membantu anak memahami perasaan orang lain, emosi moral yang 

kuat mendorong anak bertindak secara benar dan mencegahnya bertindak yang 

dapat melukai orang lain. Einsenberg dan Mussen (2001, hlm. 20) mengemukakan 

dengan empati seseorang dapat menyesuaikan diri, mempercepat hubungan 

dengan orang lain, meningkatkan harga diri, dan meningkatkan pemahaman diri. 

Siswa yang mempunyai empati akan mampu memahami orang lain dan diri nya 

sendiri, serta bertindak secara benar sehingga dapat mudah menyesuaikan diri dan 
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menjalin hubungan dengan orang lain. Empati dapat membuat seseorang 

memahami maksud orang lain, memperkirakan perilaku orang lain dan mengalami 

sebuah emosi yang dipicu berdasarkan emosi orang lain (Baron-Cohen & 

Whellwright, 2004). Davis (1996) menjelaskan empati adalah sekumpulan 

konstruk yang berkaitan dengan respon seseorang terhadap pengalaman orang 

lain. Empati merupakan kemampuan yang sangat penting karena memungkinkan 

seseorang untuk menyesuaikan diri, baik dengan perasaan orang lain maupun 

dengan apa yang sedang dipikirkan orang lain (Baron-Cohen & Whellwright, 

2004).  

Empati bisa diajarkan dan dikembangkan (Riechl, 2011) hal ini sudah 

dibuktikan pada sekolah-sekolah di Amerika Utara yang menerapkan program 

pengembangan empati, dari program tersebut memperoleh hasil yang positif 

karena membantu mengembangkan perilaku positif dan mencegah perilaku 

negatif (Schellinger dkk, 2011). Hal tersebut dikuatkan oleh penelitian Haryani 

(2013) bahwa empati muncul secara alamiah dan sejak dini, tetapi tidak ada 

jaminan bahwa kelak kapasitas untuk bisa memahami perasaan orang lain 

berkembang dengan baik, empati tetap perlu ditumbuhkan karena jika tidak, tidak 

akan berkembang. Layanan dasar bimbingan dan konseling sebagai salah satu cara 

untuk mengembangkan empati siswa melalui teknik permainan, story telling dan 

role playing. 

Fenomena yang terjadi pada sekolah inklusif membuat peneliti tertarik 

melakukan penelitian dan mencari strategi yang tepat untuk mengatasi rendahnya 

tingkat empati siswa reguler pada siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.   

Layanan bimbingan untuk mengembangkan empati siswa yang dapat 

dilakukan yaitu metode bimbingan kelompok dengan teknik permainan kelompok. 

Permainan kelompok tepat untuk mengembangkan empati, karena dengan 

permainan kelompok siswa bisa mengembangkan aspek dalam empati yaitu aspek 

kognitif yang terdiri dari perspective-taking dan fantasy, dan dimensi emosional 

yang terdiri dari personal distress dan empathic concern (Davis, 1983).  Dengan 

mengamati proses permainan, konselor dapat melihat proses kognisi, afeksi dan 

proses interpersonal siswa. Proses permainan yang dilihat dari proses kognisi 
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meliputi organisasi dan berfikir divergen. Permainan merupakan alat bagi siswa 

untuk menjelajahi dunianya, dari yang tidak dikenali sampai pada yang diketahui 

dan dari yang tidak dapat diperbuatnya, sampai mampu melakukannya (Rusmana, 

2009c, hlm. 16-17). 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

bimbingan kelompok dengan teknik permainan begitu penting untuk 

dilaksanakan. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas efektivitas bimbingan 

kelompok dengan teknik permainan dalam meningkatkan empati siswa.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Merasakan, memikirkan dan memahami apa yang difikirkan oleh orang 

lain adalah empati. Empati adalah usaha seseorang untuk masuk pada dunia orang 

lain. Dengan empati siswa dapat memahami, memikirkan, merasakan dan 

menghayati orang lain karena dalam proses empati, berlangsung proses mengerti 

dan merasakan yang dinyatakan dalam bentuk hubungan antar pribadi. Empati 

yang rendah pada siswa dapat menimbulkan kekurangpekaan pada perasaan orang 

lain. Kekurangpekaan dapat menjadi awal dari adanya bullying di sekolah, 

terutama di sekolah inklusif yang memfasilitasi siswa reguler dan siswa 

berkebutuhan khusus (abk). 

Beberapa model pengajaran dapat dilakukan untuk meningkatkan empati. 

Peneliti menggunakan salah satu model pembelajaran yaitu rumpun model 

pembelajaran perilaku (Joyce dan Weil, 2004). Model pembelajaran perilaku yang 

digunakan yaitu melalui bimbingan kelompok dengan teknik permainan, dalam 

bimbingan kelompok dengan teknik permainan dapat menstimulasi kognitif, 

afektif dan interpersonal siswa yang merupakan aspek empati. 

Berdasarkan uraian fenomena di atas, masalah dalam penelitian ini adalah 

apakah penyelenggaraan bimbingan kelompok dengan teknik permainan efektif 

dalam meningkatkan empati siswa reguler kelas VII di sekolah inklusif. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 
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Secara umum penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan bimbingan 

kelompok dengan teknik permainan yang efektif dalam meningkatkan empati. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan menghasilkan fakta empirik tentang: 

1) Gambaran empati siswa reguler di sekolah inklusif yang menjadi kelompok 

eksperimen pada penelitian ini sebelum dan setelah diberikan perlakuan. 

Kelompok eksperimen akan mendapatkan perlakuan berupa bimbingan 

kelompok dengan teknik permainan yang terdiri dari empat sesi. 

2) Menunjukan tingkat efektivitas penggunaan bimbingan kelompok dengan 

teknik permainan dalam meningkatkan empati. 

 

1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian 

1.4.1 Manfaat/signifikansi dari segi teori 

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pada salah satu alternatif 

teknik bimbingan kelompok yang bisa digunakan untuk meningkatkan empati. 

1.4.2 Manfaat/signifikansi dari segi praktik 

a. Bagi konselor 

Penelitian ini dapat menjadi panduan dan strategi layanan bimbingan 

dan konseling yang dapat digunakan untuk meningkatkan empati siswa, serta 

dapat dijadikan salah satu program sekolah dalam rangka mengembangkan 

karakter siswa. 

b. Bagi penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian 

selanjutnya untuk mendapatkan gambaran empati siswa sebelum dan setelah 

dilakukan tindakan berupa teknik permainan dan membuktikan bahwa teknik 

permainan efektif untuk meningkatkan empati siswa. 

 

1.5 Struktur Organisasi Tesis 

Penulisan tesis terdiri dari lima bab. Berikut adalah penjelasannya. 

1) Bab I merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian 
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yang meliputi dari segi teori, kebijakan, praktik, isu serta tindakan yang akan 

dilakukan 

2) Bab II merupakan bagian kajian pustaka yang menjelaskan kajian teori 

pengenai teknik permainan kelompok dan empati meliputi pengertian, 

indikator, faktor yang mempengaruhi penerapan teknik tersebut terkait 

dengan karakteristik objek penelitian yaitu siswa SMP kelas VII  

3) Bab III merupakan bagian yang menjelaskan metode penelitian meliputi 

desain penelitian, partisipan, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan 

analisis data.  

4) Bab IV merupakan bagian temuan dan pembahasan meliputi penjelasan 

mengenai temuan penelitian berdasarkan hasil pemotretan, pengolahan, 

rancangan program, dan evaluasi, serta pembahasan temuan penelitian untuk 

menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. 

5) Bab V merupakan bagian simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang 

menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan 

penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan 

dari hasil penelitian. 

 


