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PENDAHULUAN 
 

1.1.  Latar Belakang 

Dunia pendidikan saat ini telah menjadi sorotan pemerintah dalam 

memenuhi tuntutan undang-undang dasar yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dalam pelaksanaannya pemerintah menggalakan wajib belajar tidak hanya 7-12 

tahun tetapi telah menargetkan pendidikan sampai dengan 18 tahun. Tujuan dari 

wajib belajar ini agar generasi penerus bangsa menjadi individu yang tidak hanya 

pintar tetapi cerdas. Sehingga nilai jual Negara dimata dunia menjadi setara dengan 

Negara-negara maju lainnya.  

 Bukti nyata pemerintah dalam menangani pendidikan ini, telah dibangun 

sistem DAPODIK (Data Pokok Pendidikan). Sistem ini mengelola tidak hanya data 

siswa dan nilai mata pelajarannya tetapi sudah sampai data pegawai dan guru serta 

sarana prasarana yang dimiliki oleh pihak sekolah. Disisi lain, dukungan pendanaan 

dengan adanya BOS (Biaya Operasional Sekolah) telah lama diluncurkan dan 

dipantau penggunaan anggarannya. Namun tidak semua penyelenggara pendidikan 

mendapatkan layanan tersebut, terutama bagi penyelenggara pendidikan non 

formal. 

Dalam dunia pendidikan sorotan pemerintah tidak hanya pada anak-anak 

normal, tetapi juga pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang selama ini 

hampir tidak mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun lingkungan 

masyarakat. Informasi tentang lembaga pendidikan ABK belum mengena ke 

seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini dianggap hanya sebelah mata. Disisi lain, 

pihak keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus rata-rata merasa malu 

untuk mencari informasi bagi anak mereka. Anak-anak ini menjadi minoritas di 

lingkungan masyarakat dan membutuhkan uluran bantuan pemerintah dalam 

membantu kehidupan mereka kelak. 

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusif, guru  di  sekolah 

reguler perlu dibekali berbagai pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus. 

Diantaranya mengetahui siapa dan bagaimana anak berkebutuhan khusus serta 

karakteristiknya. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan guru mampu melakukan 

identifikasi, peserta didik di sekolah, maupun  di masyarakat sekitar sekolah. 
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Identifikasi anak berkebutuhan khusus diperlukan agar  keberadaan  mereka 

dapat diketahui sedini mungkin. Selanjutnya, program pelayanan yang sesuai 

dengan kebutuhan mereka dapat diberikan. Pelayanan tersebut dapat berupa 

penanganan medis, terapi, dan pelayanan pendidikan dengan tujuan 

mengembangkan potensi mereka. 

Dalam mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus, diperlukan 

pengetahuan tentang berbagai jenis dan tingkat kelainan anak, diantaranya adalah 

kelainan fisik, mental, intelektual, sosial dan emosi. Selain jenis kelainan tersebut 

terdapat anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa atau sering 

disebut sebagai anak yang  memiliki  kecerdasan  dan bakat luar biasa. Masing- 

masing memiliki ciri dan tanda-tanda khusus atau karakteristik yang dapat 

digunakan oleh guru untuk  mengidentifikasi  anak dengan kebutuhan pendidikan 

khusus. 

Ada beberapa tempat pendidikan formal dan nonformal untuk ABK di 

Kabupaten Kudus, tetapi keberadaan sekolah-sekolah ABK ini belum sepenuhnya 

masyarakat mengetahui atau memahaminya. Sehingga diperlukan publikasi 

keberadaan sekolah-sekolah ini. Disisi lain masyarakat juga butuh informasi 

bagaimana proses pembelajaran di sekolah ABK ini. Sebagai contoh pola 

pendidikan ABK dalam Yayasan Darul Fathonah yang bergerak dibidang 

pendidikan non formal yakni diantaranya terapi (Anak Berkebutuhan Khusus) dan 

bimbingan belajar (baca, tulis, hitung,mapel) pra SD, SD, SMP, SMA. Pengelolaan 

data ABK pada Yayasan Darul Fathonah masih dilakukan secara manual dan tidak 

sistematis. 

Pengelolaan data sekolah ABK saat ini belum menjadi target pemerintah 

dengan pelayanan sebagaimana sekolah-sekolah pada umumnya. Selain 

keberadaan sekolah ABK yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat, Minimnya 

data ABK yang ada di Kabupaten Kudus juga belum sepenuhnya terdata oleh 

pemerintah daerah. Sehingga menyebabkan kendala dalam penyaluran bantuan atau 

penentuan target sasaran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana 

yang telah tertuang dalam undang-undang. 

Anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama dengan anak yang 

lainnya sehingga mereka berhak mendapatkan layanan sesuai dengan 
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kebutuhannya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. 

Guna memenuhi tuntutan dari undang-undang tersebut dan dari latar belakang 

diatas maka penulis bermaksud mengangkat permasalahan yang ada dengan 

mengambil judul “Sistem Informasi Anak Berkebutuhan Khusus di Yayasan Darul 

Fathonah Kabupaten Kudus”. Diharapkan dengan adanya pengelolaan data yang 

sistematis dapat memudahkan dalam pelayanan pendidikan anak berkebutuhan 

khusus sehingga pihak terkait dapat mendapatkan data yang lebih akurat. 

1.2.  Perumusan Masalah 

Sesuai dengan masalah yang diangkat pada latar belakang di atas, maka 

masalah yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang sistem informasi anak berkebutuhan khusus di 

Yayasan Darul Fathonah Kabupaten Kudus. 

2. Bagaimana membangun suatu aplikasi sistem informasi anak 

berkebutuhan khusus yang dinamis, sederhana dan mudah digunakan. 

3. Bagamana sistem informasi anak berkebutuhan khusus dapat membantu 

pendataan dan mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus yang ada 

dengan menggunakan sistem berbasis web. 

1.3.  Batasan Masalah 

 Penulisan proposal skripsi ini agar lebih berfokus dan terarah maka akan 

diberikan batasan terhadap sistem informasi anak berkebutuhan khusus yang akan 

dibahas, antara lain : 

1. Studi kasus dilakukan di sekolah ABK Yayasan Darul Fathonah 

Kabupaten Kudus. 

2. Layanan pengelolaan data dan informasi dibatasi untuk cakupan data 

antara lain: 

a. Layanan pendataan anak berkebutuhan khusus. 

b. Identifikasi anak berkebutuhan khusus. 

c. Informasi anak berkebutuhan khusus. 

3. Alur sistem yang berjalan adalah alur proses yang terjadi di Yayasan 

Darul Fathonah Kabupaten Kudus untuk ABK. 
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1.4.  Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini antara lain: 

1. Terciptanya sebuah aplikasi sistem informasi anak berkebutuhan khusus 

di Yayasan Darul Fathonah dengan  menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dan MySQL sebagai database. 

2. Mempermudah layanan pendataan, hasil pembelajaran, dan hasil 

perkembangan ABK secara terkomputerisasi agar efisien karena dapat 

diakses melalui web. 

1.5.  Manfaat 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan pembuatan tugas akhir guna mencapai sarjana teknik 

informatika di Universitas Muria Kudus. 

2. Menyediakan sistem informasi anak berkebutuhan khusus bagi Yayasan 

Darul Fathonah agar mudah di akses seluruh pihak sekolah. 

3. Memberikan laporan hasil pembelajaran dan perkembangan ABK sehingga 

menjadi informasi bagi orangtua atau wali ABK. 


