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ABSTRAK 
 

 
Putri Mayang Sari, D0106084. Aksesibilitas Penyandang Ketunaan 

dalam Lingkup Pendidikan di Kota Surakarta (Studi Deskriptif Kualitatif 
Sekolah Inklusi di Kota Surakarta). Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi. 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2010.  
 
 Pendidikan merupakan satu hal yang mendasar bagi seluruh individu, 
termasuk masyarakat berkebutuhan khusus. Hal tersebut didukung oleh 
Konferensi Salamanca yang menjadi dasar adanya sekolah inklusi. Di Surakarta 
terdapat beberapa sekolah yang menerapkan sistem pendidikan ini, diantaranya 
SD Petoran, SMP Negeri 12 Surakarta, dan SMA Negeri 8 Surakarta. Dengan 
adanya program inklusi ini diharapkan gap atau kesenjangan kualitas pendidikan 
antara siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus dapat dijembatani.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas 
pendidikan masyarakat difabel pada tiap jenjang pendidikannya di sekolah inklusi 
dipandang dari sarana dan kurikulum yang tersedia, serta mengetahui faktor apa 
saja yang berpengaruh pada aksesibilitas pendidikan penyandang ketunaan di kota 
Surakarta, terutama di sekolah-sekolah inklusi.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode bersifat 
purposive sampling yaitu dengan memilih informan yang dianggap tahu dan dapat 
dipercaya untuk menjadi sumber data, dilengkapi dengan snowball sampling yaitu 
mencari informan baru atas petunjuk informan utama. Teknik pengumpulan data 
yang dilakukan adalah wawancara yakni teknik yang digunakan oleh penulis 
untuk mendapatkan keterangan lisan melalui komunikasi langsung dengan 
responden. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data 
observasi dan telaah dokumen. Observasi yang dilakukan adalah dengan 
melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti. Sedangkan 
telaah dokumen dilakukan dengan membaca dokumen yang berkaitan dengan 
fokus penelitian. Teknik analisis data yang dilakukakan adalah teknik analisis 
interaktif yakni dengan mereduksi data yang telah dikumpulkan untuk kemudian 
ditarik kesimpulan. 
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Melalui penelitian yang dilakukan, didapat hasil bahwa penyediaan sarana 
penunjang belajar bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi masih belum 
maksimal dan perlu banyak penyempurnaan untuk dapat meningkatkan kualitas 
siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) 
yang terbatas sangat menyulitkan bagi guru-guru kelas reguler yang harus dapat 
menyesuaikan metode pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Untuk 
kedepannya, penambahan sarana dan prasarana penunjang serta penyediaan 
kurikulum yang sesuai sangat diharapkan. Selain itu, perlu adanya perubahan 
sikap terhadap siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.  
 

ABSTRACT 
 

 
Putri Mayang Sari, D0106084. The Accessibility of Education for 

Special Need Students in Surakarta (Study Case Descriptive Qualitative for 
Inclusive School in Surakarta). Thesis. Administration Department. Faculty 
of Social and Political Science, Sebelas Maret University. Surakarta. 2010.  
 

Education is fundamental to all individuals, including the handicaps. This 
is supported by the International Conference of Salamanca which is the basis of 
inclusive schools. In Surakarta, there are several schools that apply this education 
system, including SD Petoran, SMP 12 Surakarta, and SMA 8 Surakarta. With the 
inclusion program is expected education quality gap between the normal students 
and students with special needs can be overcome.  

This study aimed to find out how the accessibility of public education at 
every level of education in the view of the inclusion of school facilities and 
curriculum are available, as well as find out what factors affect the accessibility of 
education for special need students in Surakarta, especially in inclusion schools.  

This research is a qualitative description. It use purposive sampling 
method by selecting informants who were considered to know and be trusted to be 
the source of data, supplemented with snowball sampling that is looking for new 
informants at the direction of the main informants. Technique data collecting 
taken is that the interview techniques used by writers to get oral information 
through direct communication with respondents. In addition, the authors also use 
data collection techniques of observation and document review. Observation was 
performed under the direct observation of the object being studied. While the 
document review is done by reading the documents related to the focus of 
research. Data analysis were carried out are interactive analysis techniques namely 
by reducing the data already collected for later concluded. 

Through research, author got the result that the provision of learning 
support for students with special needs in inclusive schools still have not 
maximized and need much improvement to be able to improve the quality of 
students with special needs. In addition, the Special Advisor Teacher (GPK), 
which is limited, would be very difficult for regular classroom teachers to adjust 
teaching methods for students with special needs. For the future, to realize 
additional facilities and support infrastructure and the provision of appropriate 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xiv 

curriculum would be expected. In addition, it is necessary to changes in attitudes 
toward students with special needs in inclusive schools. 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah difabel atau penyandang ketunaan merupakan satu masalah yang 

kompleks karena menyangkut banyak aspek. Salah satu hal yang masih menjadi  

polemik adalah masalah penyediaan aksesibilitas bagi penyandang ketunaan atau 

difabel. Aksesibilitas masih merupakan isu utama dalam gerakan difabel di 

Indonesia.  

Permasalahan aksesibilitas sebenarnya sudah lama didengungkan oleh para 

aktivis gerakan penyandang ketunaan di Indonesia, karena hal itu merupakan 

salah satu bentuk perlakuan diskriminasi yang utama terhadap para penyandang 

ketunaan.  

DISCRIMINATION—In psychological terms, the ability to discriminate is ‘‘the 
ability to perceive and respond to differences among stimuli’’ (Britannica Online, 
1996). It is a neutral term, describing the act of discerning difference. 
However, in more common usage, discrimination occurs when a dominant group 
or one of its members acts in a detrimental way against another group of people 
based on a perceived difference between the two groups. In other words, two 
people or groups of people are treated in different ways based on some variation 
in their physical appearance or beliefs. This term carries a negative connotation, 
as denoted in racial, gender, size, and age discrimination. Discrimination requires 
external action or behavior, but may be intentional or unintentional, conscious or 
unconscious (Marger, 1997). It may be motivated by one person’s prejudice, or on 
a larger scale, by an institution’s policies or social customs (Simpson & Yinger, 
1985). Discrimination occurs in employment, education, housing, etc., but always 
results as the lack of equal opportunity due to some intrinsic characteristic of a 
subordinate group and its members (Allport, 1979; Marger, 1997). However, by 
definition, discrimination is practiced individually and institutionally by dominant 
groups in society (Marger, 1997). 
(Hardness discrimination exercise in elderly dalam Clinical Rehabilitation 2009; 
23: 483–491) 
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Hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan atau 

kebijakan untuk penyediaan fasilitas yang aksesibel bagi para penyandang 

ketunaan. Pada tahun 1997 muncullah Undang-Undang No.4 Tahun 1997 Tentang 

Penyandang Cacat yang kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa keputusan 

menteri yang menyangkut tentang akses fasilitas bangunan fisik yaitu Keputusan 

Menteri Pekerjaan Umum No. 468 Tahun 1998 tentang Aksesibilitas, berisi 

Petunjuk Teknis untuk bangunan dan lingkungan yang aksesibel bagi para 

penyandang ketunaan. Selanjutnya Keputusan Menteri Transportasi No.KM 71 

tahun 1999 tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat pada Fasilitas 

Transportasi Umum, petunjuk aksesibilitas fasilitas transportasi darat, laut, dan 

udara bagi penyandang cacat. Dan dalam lingkup Peraturan Daerah, diterbitkanlah 

Peraturan Daerah no 2 tahun 2008 di kota Surakarta sebagai dasar kebijakan 

pemberian akses yang lebih luas bagi masyarakat penyandang ketunaan. Namun 

kesemua peraturan tersebut hingga saat ini masih belum dapat terealisasikan 

secara maksimal di masyarakat. 

Aksesibilitas untuk penyandang ketunaan sekarang menjadi sangat rumit 

dan mahal karena pemerintah selalu menunda untuk merealisasikannya. Jadi 

masalah aksesibilitas, baik aksesibilitas dalam fasilitas umum maupun dalam hal 

pendidikan untuk penyandang ketunaan, hanyalah soal kemauan baik dari 

pengambil kebijakan melalui dinas terkait untuk menjalankannya dan kemauan 

dari organisasi penyandang ketunaan untuk selalu mengawal kebijakan tersebut. 

Pada akhirnya dasar filosofi yang diusung dari usaha mewujudkan aksesibilitas ini 
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adalah bagaimana mengembalikan martabat kemanusiaan kelompok minoritas 

termasuk para penyandang ketunaan. 

Dalam hal pendidikan, aksesibilitas bagi penyandang ketunaan  pun dirasa 

masih kurang. Hal tersebut karena tidak semua siswa berkebutuhan khusus dapat 

manikmaati fasilitas pendidikan tersebut. Hanya anak anak dengan derajat 

ketunaan tertentu yang dapat menikmatinya. Hal tersebut terjadi mengingat 

efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan, karena tidak semua anak 

penyandang ketunaan tersebut termasuk ke dalam anak anak yang mampu didik. 

Maka untuk menjamin hak anak anak berkebutuhan khusus itu, dibuatlah Surat 

Keputusan Mendiknas No 70 tahun 2009 tentang penyelenggaraan sekolah inklusi 

sebagai dasar sebuah metode pendidikan yang mencoba untuk menyejajarkan 

kesempatan belajar bagi anak anak normal dan anak anak berkebutuhan khusus.  

Dinas yang memiliki kewenangan menjalankan kebijakan pendidikan 

inklusi seharusnya adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), 

yang mana didalamnya terdapat beberapa bagian yang membawahi pendidikan SD 

dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SMP, SMA, SMK. Namun pada 

kenyataannya justru sekolah inklusi berada langsung di bawah Direktorat Jenderal 

Pendidikan Luar Biasa.  

Surakarta sebagai sebuah kota yang memilik perda no 2 tahun 2008 

tentang penyandang cacat pun menyambut baik adanya kebijakan ini, dengan 

beberapa sekolah yang mengajukan diri menjadi sekolah sekolah penyelenggara 

program inklusi. 

Bagan 1.1 
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Daftar sekolah inklusi yang ada di kota Surakarta 

No Jenjang Nama sekolah 

SDN Petoran Surakarta 

SD Al-Firdaus Surakarta 

SDN Bromantakan Surakarta 

SDN Manahan Surakarta 

SDN Pajang Surakarta 

1 Sekolah Dasar 

SDN Kartopuran Surakarta 

2. Sekolah Menengah 

Pertama 

SMP Negeri 12 Surakarta 

SMA Negeri 5 Surakarta 

SMA Negeri 8 Surakarta 

SMK Negeri 8 Surakarta 

SMK Negeri 9 Surakarta 

3. Sekolah Menengah Atas 

dan Kejuruan 

SMA Muhammadiyah 6 Surakarta 

Lokasi yang menjadi tempat penelitian peneliti adalah pada tiga tempat, 

SD Petoran, yang memiliki lebih dari 70 siswa berkebutuhan khusus, mewakili 

sekolah tingkat dasar, SMP Negeri 12 dan SMA Negeri 8 Surakarta mewakili 

jenjang sekolah menengah.  

Diharapkan, dengan adanya sekolah inklusi maka aksesibilitas penyandang 

ketunaan dalam mengakses pendidikan akan makin besar, dan dapat 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat difabel, sehingga tak lagi ada stigma 

negatif dari masyarakat terhadap penyandang ketunaan. Selain itu, dengan adanya 
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Asosiasi Sekolah Inklusi diharapkan akan membantu koordinasi diantara sekolah-

sekolah inklusi yang ada di kota Surakarta. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Dari uraian tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam 

skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana aksesibilitas pendidikan anak berkebutuhan khusus pada tiap 

jenjang pendidikannya di sekolah inklusi dipandang dari sarana dan 

kurikulum yang tersedia ? 

2. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap aksesibilitas pendidikan anak 

berkebutuhan khusus di sekolah inklusi ? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Operasional 

a. Guna mengetahui bagaimana aksesibilitas pendidikan anak 

berkebutuhan khusus pada tiap jenjang pendidikannya di sekolah inklusi 

dipandang dari sarana dan kurikulum yang tersedia. 

b. Guna mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh pada aksesibilitas 

pendidikan anak berkebutuhan khusus di kota Surakarta, terutama di 

sekolah-sekolah inklusi.  

2. Tujuan Fungsional 

Untuk mengetahui gambaran, hambatan, dan masukan kepada 

Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Biasa, melalui Sekolah terkait, dalam 
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rangka menyukseskan program Education for All yang diimplementasikan 

melalui sekolah-sekolah inklusi di Kota Surakarta. 

3. Tujuan Individual 

Penelitian ini disusun dalam memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar 

sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

 
 
D. Manfaat  

1. Sebagai gambaran sekaligus memberi informasi pada Pemerintah Kota 

Surakarta mengenai proses pelaksanaan sekolah inklusi di kota Surakarta. 

2. Dengan informasi tersebut diharapkan kendala-kendala dalam 

penyelenggaraan sekolah inklusi di kota Surakarta dapat terjembatani 

dengan baik dan siswa penyandang ketunaan dapat lebih mengakses 

pendidikan dengan lebih leluasa. 

 

 

 

 

 
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
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A. LANDASAN TEORI 

Tinjauan pustaka atau landasan teori merupakan suatu uraian yang 

menjelaskan variabel-variabel dan kaitan antara variabel tersebut. Seorang peneliti 

yang mengadakan penelitian kualitatif biasanya berorientasi pada orientasi 

teoretis. Moleong memberikan sedikit gambaran mengenai pengertian daripada 

teori. Pada penelitian kualitatif, teori dibatasi pada pengertian: suatu pernyataan 

sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan 

diuji kembali secara empiris (Moleong, 2002:8). 

Berdasarkan pada pengertian tersebut maka akan dipaparkan pula beberapa teori 

yang berkaitan dengan fokus penelitian yang antara lain: 

1. Aksesibilitas 

2. Difabel 

3. Pendidikan 

 

1. Aksesibilitas 

Aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, 

terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Aksesibilitas juga 

difokuskan pada kemudahan bagi penderita cacat untuk menggunakan 

fasilitas seperti pengguna kursi roda harus bisa berjalan dengan mudah di 

trotoar ataupun naik keatas angkutan umum.  

Dalam transportasi, aksesibilitas dimaksudkan sebagai suatu 

kemudahan mencapai suatu tempat tujuan, sehingga alternatif rute menuju 
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suatu tempat menjadi banyak dan dapat dicapai dengan mudah oleh 

penyandang ketunaan dari beberapa tempat berbeda.  

(Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Aksesibilitas)  

Aksesibilitas yaitu lingkungan yang memberi kebebasan dan 

keamanan yang penuh terhadap semua orang tanpa adanya hambatan. 

Aksesibilitas juga berguna untuk orang lanjut usia, semua orang yang 

mederita cacat, ibu hamil, anak-anak, orang yang mengangkat beban berat, 

dan sebagainya. Contoh bentuk aksesibilitas adalah, memberi “tanjakan” 

atau ramp pada jalur tangga, supaya mereka yang menggunakan kursi roda 

atau yang tidak sanggup naik tangga, tetap bisa melewatinya. Juga 

pegangan pada setiap jalan, atau kamar mandi. 

(http://b0cah.org/index.php?option=com_content&task=view&id=758&Ite

mid=40) 

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang 

cacat atau diffable (Diferent Ability people) guna mewujudkan kesamaan 

kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Setiap 

manusia yang diciptakan tidaklah selalu diberi kesempurnaan fisik, baik 

yang dibawa sejak lahir maupun pada saat perjalanaan hidupnya. 

Berdasarkan hal tersebut maka setiap bangunan haruslah memperhatikan 

elemen-elemen aksesibilitas sehingga bangunan tersebut mampu 

digunakan oleh semua kalangan. 

Oleh karena itu harus memperhatikan asas-asas aksesibilitas sebagai 

berikut : 
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a. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau 

bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.  

b. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua 

tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.  

c. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu 

lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi 

semua orang.  

d. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan 

mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum 

dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang 

lain. 

(http://thebatabatastudiodesain.blogspot.com/2009/08/aksesibilitas-dalam-

arsitektur.html) 

Demikian pula setiap difabel mempunyai kesamaan kesempatan 

dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Kesamaan kesempatan 

bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan 

dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas. Penyediaan aksesibilitas 

dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih 

menunjang difabel untuk dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. 

Penyediaan aksesibilitas diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat 

dan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk 

mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. 
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Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan 

yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang 

cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, 

pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan 

jumlah karyawan dan kualifikasi perusahaan. 

Selain itu, pemerintah dan masyarakat dapat menyelenggarakan upaya : 

1. Rehabilitasi 

  Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan 

mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang 

cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai 

dengan bakat, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman. 

Rehabilitasi dilaksanakan pada fasilitas yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah dan/atau masyarakat. Rehabilitasi meliputi rehabilitasi 

medik, pendidikan, pelatihan, dan rehabilitasi sosial. 

2. Bantuan sosial   

   Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang 

cacat agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan 

sosialnya. 

 Bantuan sosial diberikan kepada : 

a. Penyandang cacat yang tidak mampu, sudah direhabilitasi, 

dan belum bekerja. 

b. Penyandang cacat yang tidak mampu, belum direhabilitasi, 

memiliki keterampilan, dan belum bekerja. 
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3. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial 

   Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada 

pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang cacat dapat 

memelihara taraf hidup yang wajar. Pemeliharaan taraf kesejahteraan 

sosial sebagaimana dimaksud diatas diberikan kepada penyandang 

cacat yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi dan 

kehidupannya bergantung pada bantuan orang lain.  

Menurut Undang Undang nomor 4 tahun 1997 pada pasal 6, setiap 

penyandang cacat berhak memperoleh : 

1. Pendidikan pada semua jalur , jenis, dan jenjang pendidikan 

2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan 

derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya.  

3. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan 

menikmati hasil–hasilnya 

4. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya. 

5. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan 

sosial.  

6. Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, 

dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak 

dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.  

Hambatan dalam Aksesibilitas meliputi beberapa hal, antara lain : 

1. Hambatan lingkungan  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxv 

 Meliputi gedung, sekolah, klinik, transportasi dan infrastruktur 

yang non-aksesibilitas. 

2. Hambatan institusi  

 Adalah perundangundangan yang diskriminatif terhadap 

penyandang cacat, atau kurangnya undang-undang untuk 

menyanggupi legislasi untuk menciptakan satu kerangka kerja. 

3. Hambatan Sikap 

 Salah bila kita menyalahartikan penyandang cacat, stigma sosial 

dan diskriminasi secara terang-terangan lainnya.   

Hal inilah yang menyebabkan penyandang cacat mengalami 

hambatan serta dikucilkan dari masyarakat. Dalam kata lain “kecacatan” 

bukanlah yang dimiliki seseorang, atau suatu bawaan lahir yang melekat 

pasa seseorang atau sekelompok, tapi merupakan ketidaksanggupan 

masyarakat untuk dapat membedakan perbedaan yang ada serta 

menghilangkan halangan atau hambatan terhadap inklusif serta partisipasi 

bagi penyandang cacat tersebut. 

 

2. Difabel 

 Diffable adalah orang yang memiliki perbedaan kemampuan atau 

people with different ability. Menurut Deklarasi Hak Penyandang Cacat 

yang dicetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa dengan 

Resolusi 3447 (XXX) tertanggal 9 Desember 1975 di New York, Istilah 

penyandang cacat berarti setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh 
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dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal 

dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecatatan mereka, baik yang 

bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau 

mentalnya. 

 Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan 

fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan 

dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri 

dari : 

a. Penyandang cacat fisik 

Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada 

fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan 

kemampuan bicara. 

b. Penyandang cacat mental 

Cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat 

bawaan maupun akibat dari penyakit. 

c. Penyandang cacat fisik dan metal 

Cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang 

dua jenis kecacatan sekaligus. 

( Undang-Undang No 4 tahun 1997 pasal 1 ayat 1 ) 

 Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia 

(Purwadarminta) memberikan beberapa arti untuk kata cacat yang 

mencakup:  
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1. Kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik atau kurang 

sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin atau akhlak) 

2. Lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi 

kurang baik atau kurang sempurna 

3. Cela atau aib 

4. Tidak/kurang sempurna. 

Dalam The International Classification of Impairments, Disabilities and 

Handicaps, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO,1980), mendefinisikan 

tiga aspek kecacatan, yaitu impairment, disability, dan handicap. 

 Impairment adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau 

fungsi psikologis, fisiologis, atau anatomis (Any loss or abnormality of 

psychological, physiological, or anatomical structure or function). 

 Disability adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan 

(sebagai akibat dari suatu impairment) untuk melakukan suatu kegiatan 

dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang 

manusia (Any restriction or lack (resulting from an impairment) of ability 

to perform an activity in the manner or within the range considered 

normal for a human being). 

 Handicap adalah suatu kerugian, bagi seorang individu tertentu, 

sebagai akibat dari suatu impairment atau disability, yang membatasi atau 

menghambat terlaksananya suatu peran yang normal, tergantung pada usia, 

jenis kelamin, faktor-faktor sosial atau budaya (A disadvantage, for a 

given individual, resulting from an impairment or disability, that limits or 
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prevents the fulfillment of a role that is normal, depending on age, sex, 

social and cultural factors). 

 Definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa disability hanyalah 

salah satu dari tiga aspek kecacatan itu. Sementara impairment merupakan 

aspek kecacatan pada level organ tubuh, dan handicap merupakan aspek 

yang dipengaruhi oleh factor-faktor yang tidak terkait langsung dengan 

kecacatan, disability merupakan aspek kecacatan pada level keberfungsian 

individu. 

 Suatu impairment belum tentu mengakibatkan disability. Misalnya, 

seseorang yang kehilangan sebagian dari jari kelingking tangan kanannya 

tidak akan menyebabkan orang itu kehilangan kemampuannnya untuk 

melakukan kegiatan sehari-hari secara selayaknya orang normal. 

 Demikian pula, disability tidak selalu mengakibatkan seseorang 

mengalami handicap. Misalnya, orang yang kehilangan penglihatan 

(impairment) tidak mampu mengoperasikan komputer secara visual 

(disability) tetapi dia dapat mengatasi keterbatasannya itu dengan 

menggunakan software pembaca layar bersuara (speech screen reader) 

dan oleh karenanya dia tetap dapat berperan sebagai seorang programmer 

komputer. Akan tetapi, handicap dalam bidang programming itu akan 

muncul manakala dia dihadapkan pada komputer yang tidak dilengkapi 

dengan speech screen reader. Ini berarti bahwa keadaan handicap itu 

ditentukan oleh faktor-faktor di luar dirinya. 
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(Sumber : The International Classification of Impairments, Disabilities 

and Handicaps, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 1980). 

 Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1997, Pasal 1 

ayat 1, mendefinisikan penyandang cacat sebagai setiap orang yang 

mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau 

merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan 

secara selayaknya. Definisi ini sebenarnya memiliki pengertian yang 

senada dengan disability. 

Jenis anak berkebutuhan khusus antara lain : 

a. Tunanetra 

Tunanetra adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam penglihatan 

atau ketidakberfungsiannya indera penglihatan.  

Sedangkan seseorang dikatakan low vision apabila orang tersebut 

mengalami kekurangan penglihatan.  

Tunanetra diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian : 

1. Berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan : 

a. Tunanetra sebelum dan sejak lahir. 

b. Tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil. 

c. Tunanetra pada usia sekolah atau usia remaja. 

d. Tunanetra pada usia dewasa. 

e. Tunanetra pada usia lanjut. 

 

2. Berdasarkan kemampuan daya penglihatan : 
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a. Tunanetra ringan. 

b. Tunanetra setengah berat. 

c. Tunanetra berat. 

3. Berdasarkan pemeriksaan klinik. 

4. Berdasarkan kelainan-kelainan pada mata : 

a. Myopia  

Adalah penglihatan jarak dekat dimana bayangan tidak terfokus 

ddan jatuh di belakang retina. 

b. Hyperopia 

Adalah penglihatan jarak jauh dimana bayangan tidak terfokus dan 

jatuh di depan retina.  

c. Astigmatisme 

Adalah penyimpangan atau penglihatan kabur yang disebabkan 

karena ketidaksempurnaan pada kornea mata. 

Penyebab tunanetra : 

1. Pre natal 

Faktor penyebab ketunanetraan pada masa prenatal sangat erat 

hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang 

anak dalam kandungan. 

 

 

2. Post natal 
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Faktor penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa post natal dapat 

terjadi sejak atau setelah bayi bayi lahir, antara lain :  

1. Kerusakan pada mata atau syaraf mata pada waktu persalinan. 

2. Penyakit gonorhoe  yang menyerang ibu hamil. 

3. Penyakit mata lain yang menyebabkan ketunanetraan, seperti 

trachoma. 

4. Akibat kecelakaan.  

Penyandang tuna netra dan low vision memiliki karakteristik tersendiri, 

antara lain : 

1. Tunanetra 

a. Fisik 

Keadaan fisik anak tunanetra tidak berbeda dengan anak sebaya 

lainnya. Perbedaan nyata diantara keduanya hanya terdapat pada 

organ penglihatannya saja.  

Gejala tunanetra dapat diamati dari segi fisik, antara lain : 

- Mata juling 

- Sering berkedip 

- Menyipitkan mata 

- Kelopak mata merah 

- Gerakan mata tak beraturan dan cepat 

- Mata selalu berair, dsb.  

b. Perilaku 
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Beberapa gejala tingkah laku pada anak yang mengalami gangguan 

penglihatan dini antara lain :  

- Berkedip lebih banyak dari biasanya 

- Menyipitkan mata 

- Tidak dapat melihat benda yang agak jauh 

Serta munculnya keluhan keluhan antara lain : 

- Mata gatal dan panas 

- Pusing 

- Penglihatan kabur 

- Penglihatan ganda 

c. Psikis 

Dari segi mental intelektual tidak berbeda jauh dengan anak 

normal, kecenderungan IQ anak tunanetra berada pada batas atas 

sampai dengan batas bawah.  

Dilihat dari segi sosial, kadangkala ada keluarga yang belum siap 

menerima anggota keluarga yang tunanetra sehingga menimbulkan 

ketegangan diantara keluarga. Seorang tunanetra juga biasanya 

mengalami hambatan kepribadian, seperti curiga terhadap orang 

lain, perasaan mudah tersinggung, dan ketergantungan yang 

berlebihan.   

 

 

2. Low vision  
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Ciri – ciri penyandang low vision : 

- Menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat. 

- Hanya dapat membaca huruf yang berukuran besar. 

- Memicingkan mata atau mengerutkan kening, terutama 

dicahaya yang terang atau pada saat mencoba melihat sesuatu. 

b. Tunarungu dan Tunawicara 

Anak tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya 

pendengarannya, sehingga mengalami gangguan berkomunikasi secara 

verbal. Secara fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak lain pada 

umumnya, sebab orang akan mengetahui bahwa anak menyandang 

ketunarunguan pada saat berbicara, mereka berbicara tanpa suara atau 

dengan suara yang kurang atau tidak jelas artikulasinya, atau bahkan tidak 

berbicara sama sekali, mereka berisyarat. 

Klasifikasi tunarungu berdasarkan tingkat kerusakan atau kehilangan 

kemampuan mendengar : 

a. Sangat ringan :   27 – 40 dB 

b. Ringan   :   41 – 44 dB 

c. Sedang  :   56 – 70 dB 

d. Berat  :   71 – 90 dB 

e. Ekstrim  :   91 dB keatas 

Tujuan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi anak tunarungu atau 

Sekolah Luar Biasa bagian B adalah agar dapat mewujudkan 

penyelenggaraan pendidikan bagi anak penyandang cacat rungu seoptimal 
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mungkin dan dapat melayani pendidikan bagi anak didik dengan segala 

kekurangan ataupun kelainan yang diderita sehingga anak – anak tersebut 

dapat menerima keadaan dirinya dan menyadari bahwa ketunaannya tidak 

menjadi hambatan untuk belajar dan bekerja, memiliki sifat dasar sebagai 

warga negara yang baik, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran, 

bekerja di masyarakat serta dapat menolong diri sendiri dan 

mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup.    

c. Tunagrahita  : 

Tunagrahita adalah suatu kelainan yang meliputi fungsi intelektual umum 

di bawah rata-rata (sub-average) yaitu IQ 70 ke bawah sesuai test. 

Kelainan ini muncul pada masa perkembangan yaitu antara masa konsepsi 

hingga usia 18 tahun, dan kelainan ini menunjukkan hambatan dalam 

perilaku adaptif.  

Jumlah penyandang tunagrahita adalah 2,3 % dari jumlah anak di 

Indonesia atau 1,92 % anak usia sekolah menyandang tunagrahita dengan 

perbandingan laki-laki 60 % dan perempuan 40 % atau 3 : 2,1. Pada data 

pokok Sekolah Luar Biasa terlihat dari kelompok usia sekolah, jumlah 

penduduk di Indonesia yang menyandang kelainan adalah 48.100.548 

orang. Jadi estimasi jumlah penduduk di Indonesia yang menyandang 

tunagrahita adalah 2% x 48.100.548 orang = 962.011 orang.  

Penggolongan anak tuna grahita untuk keperluan pembelajaran sebagai 

berikut : 
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1. Educable 

Anak pada kelompok ini masih mempunyai kemampuan dalam 

akademik setara dengan anak regular pada kelas 5 Sekolah Dasar.  

2. Trainable 

Mempunyai kemampuan dalam mengurus diri sendiri, pertahanan diri, 

dan penyesuaian sosial. Sangat terbatas kemampuannya untuk 

mendapat pendidikan secara akademik. 

3. Custodial 

Dengan pemberian latihan yang terus menerus dan khusus, dapat 

melatih anak tentang dasar-dasar cara menolong diri sendiri dan 

kemampuan yang bersifat komunikatif. 

Penggolongan tunagrahita untuk keperluan pembelajaran sebagai berikut : 

1. Taraf perbatasan (borderline) dalam pendidikan disebut sebagai 

lamban belajar (slow learner) dengan IQ 70 – 85. 

2. Tunagrahita mampu didik (educable mentally retarded) dengan IQ 50 

– 75. 

3. Tunagrahita mampu latih (trainable mentally retarded) dengan IQ 30 – 

50 atau IQ 35 – 55.  

4. Tunagrahita butuh rawat (dependent or profoundly mentally retarded) 

dengan IQ dibawah 25 atau 30.  

Penggolongan tunagrahita secara medis – biologis sebagai berikut : 

1. Tunagrahita tahap perbatasan ( IQ 68 – 85 ) 

2. Tunagrahita ringan   ( IQ 36 – 51 ) 
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3. Tunagrahita sedang  ( IQ 20 – 36 ) 

4. Tunagrahita sangat berat  ( IQ kurang dari 20 ) 

5. Tunagrahita tak tergolongkan.  

Secara klinis, tunagrahita dapat digolongkan atas dasar type atau ciri-ciri 

jasmaniah sebagai berikut : 

1. Down Syndroma atau mongoloid.  

2. Hydrocephalus, yaitu ukuran kepala besar yang berisi cairan. 

3. Microchepalus dan macrochepalus. 

Microchepalus yaitu ukuran kepala terlalu kecil. 

Macrochepalus yaitu ukuran kepala terlalu besar.  

 Tunagrahita dapat disebabkan oleh beberapa faktor : 

1. Genetic 

Kerusakan atau kelainan biokimiawi, abnormalitas kromosomal. 

2. Pre natal (sebelum lahir) 

a. Infeksi Rubella (cacar) 

b. Faktor Rhesus (Rh) 

3. Natal (kelahiran) yang disebabkan oleh kejadian yang terjadi pada saat 

kelahiran. 

4. Post natal (setelah kelahiran) akibat infeksi 

a. Meningitis : peradangan pada selaput otak. 

b. Problema nutrisi : kekurangan gizi seperti kekurangan protein.  

5. Faktor sosio – cultural atau sosial budaya lingkungan. 

6. Gangguan metabolisme / nutrisi : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxvii 

a. Phenylketonuria 

b. Gargoylisme 

c. Cretinisme  

d. Tunadaksa. 

Tunadaksa adalah suatu kelainan yang meliputi cacat tubuh atau kerusakan 

tubuh dan kesehatan yang disebabkan oleh kerusakan otak dan saraf tulang 

belakang.  

Klasifikasi anak tunadaksa terdiri dari kelainan pada sistem serebral 

(cerebral system disorders). Penggolongan anak tunadaksa ini kedalam 

sistem serebral yang didasarkan pada letak penyebab kelahiran yang 

terletak pada sistem saraf pusat.   

Penggolongan Celebral Patsy menurut derajat kecacatan meliputi : 

1. Golongan ringan 

Adalah mereka yang dapat berjalan tanpa menggunakan alat, berbicara 

tegas dan dapat menolong dirinya sendiri.  

2. Golongan sedang 

Adalah mereka yang membutuhkan treatment atau latihan untuk 

bicara, berjalan, dan mengurus dirinya sendiri. 

3. Golongan berat 

Golongan ini selalu membutuhkan perawatan dalam ambulansi, bicara, 

dan menolong diri sendiri. 

 Sedangkan penggolongan Celebral Patsy menurut topografi : 

1. Monoplegia adalah kecacatan satu anggota gerak. 
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2. Hemiplegia adalah lumpuh anggota gerak atas dan bawah. 

3. Paraplegi adalah lumpuh pada kedua tungkai kakinya. 

4. Diplegia adalah lumpuh kedua tangan atau kaki.  

5. Quadriplegi adalah kelumpuhan seluruh anggota geraknya. 

Penggolongan Celebral Patsy menurut fisiologi (motorik) meliputi : 

1. Spastic 

2. Atetoid 

3. Ataxia 

4. Tremor 

5. Rigid 

6. Tipe campuran 

 

 

 

Penyebab tunadaksa dilihat saat terjadinya kerusakan otak dapat terjadi 

pada : 

- Sebelum kelahiran 

Terjadi infeksi penyakit, kelainan kandungan, kandungan 

radiasi, dan trauma atau kecelakaan. 

- Saat kelahiran 

Proses kelahiran terlalu lama, proses kelahiran yang mengalami 

kesulitan, dan pemakaian anestesi yang melebihi ketentuan.  

- Setelah kelahiran 
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Kecelakaan, infeksi penyakit, dan ataxia.  

 Karakteristik penyandang tunadaksa : 

 Penyandang tunadaksa akan mengalami gangguan psikologis seperti 

cenderung merasa malu, rendah diri, sensitif, serta memisahkan diri dari 

lingkungannya. Disamping karakteristik tersebut, terdapat problematika 

penyandang tunadaksa, antara lain gangguan taktil dan gangguan emosi.   

e. Tunalaras (Dysruptive), HIV AIDS, dan narkoba.  

Anak tuna laras adalah anak yang mengalami hambatan dan gangguan 

dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan masyarakat, 

bertingkah laku menyimpang dari norma – norma dan adat yang berlaku di 

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.  

Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengenali anak tuna laras 

antara lain sebagai berikut : 

1. Melakukan psikotest 

Psikotest adalah sebuah test untuk mengetahui kematangan sosial dan 

gangguan emosi. 

2. Melakukan sosiometri 

Sosiometri adalah sebuah test yang digunakan untuk mengetahui suka 

tidaknya seseorang terhadap suatu objek.  

3. Konsultasi ke biro konsultasi Psikolog 

Dengan berkonsultasi, seseorang yang mengalami gangguan emosi 

sosial atau tidak, bisa diketahui.  

4. Konsultasi ke psikiatri anak 
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Dengan berkonsultasi ke psikiater diharapkan dapat menetapkan 

seseorang mengalami kelainan atau tidak sehingga dapat diberikan 

program rehabilitasi dan terapi bagi mereka yang mengalami gangguan 

perilaku.  

5. Membandingkan dengan tingkah laku anak pada umumnya. 

Anak tuna laras disebabkan oleh aneka faktor, antara lain : 

1. Kondisi keluarga yang tidak harmonis (broken home). 

2. Kurangnya kasih sayang orang tua karena kehadirannya tidak 

diharapkan. 

3. Kemampuan sosial dan ekonomi rendah. 

4. Adanya konflik budaya, yaitu adanya perbedaan pandangan hidup 

antara keadaan sekolah dan kebiasaan keluarga.  

5. Berkecerdasan rendah atau kurang dapat mengikuti tuntutan sekolah. 

6. Adanya pengaruh negative dari kelompok. 

7. Adanya gangguan atau kerusakan pada otak (brain damage). 

8. Memiliki gangguan kejiwaan bawaan. 

Anak anak penyandang tunalaras cenderung berperilaku sebagai berikut : 

1. Adanya gangguan emosi dan gangguan social, yang ditandai dengan 

ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Tidak mau bergaul dan menyendiri. 

b. Melarikan diri dari tanggung jawab. 
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c. Berdusta, menipu, mencuri, menyakiti orang lain atau sebaliknya, 

ingin dipuji, tak pernah menyulitkan orang lain, penakut, dan 

kurang percaya diri. 

d. Tidak mempunyai inisiatif dan tanggung jawab, kurangnya 

keberanian, dan sangat bergantung pada orang lain. 

e. Agresif terhadap diri sendiri, curiga, acuh tak acuh, banyak 

mengkhayal. 

f. Memperlihatkan perbuatan gugup, misalnya menggigit kuku, 

komat-kamit, dsb. 

2. Rasa rendah diri yang berlebih, yang ditandai dengan ciri-ciri sebagai 

berikut : 

a. Terlalu mempersoalkan diri sendiri, sering minta maaf, takut 

tampil di muka umum, takut bicara. 

b. Mengeluh dengan nada nasib malang dan segan melakukan hal hal 

baru atau yang dapat mengungkapkan kekurangannya. 

c. Selalu ingin sempurna, tidak puas dengan apa yang diperbuat. 

d. Bersikap introvert (sangat tertutup dan lebih banyak mengarahkan 

perhatian pada diri sendiri).  

3. Merendahkan harga diri, yang ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut 

: 

a.  Bernada murung, cepat merasa tersinggung. 

b. Merasa tidak enak badan, sakit buatan. 
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c. Berpura-pura lebih dari orang lain, misalnya menonjolkan diri, 

berbicara lantang, dan merendahkan orang lain. 

d. Membuat kompensasi. 

e. Melakukan perbuatan jahat. 

f. Autis, Syndroma Asperger.  

Autism berasal dari kata autos (diri) dan isme (paham/aliran). 

Autism merupakan salah satu gangguan fungsi otak yang meliputi 

gangguan kognitif, bicara, komunikasi, dan gangguan interaksi sosial. 

Autism dapat terjadi pada anak tanpa memandang perbedaan ras, tingakt 

sosial, ekonomi, dan pendidikan. 

Autistic menunjukkan gangguan – gangguan yang dapat diamati sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana autistic berkomunikasi ? 

a. Sebagian anak autis tidak berkomunikasi baik secara verbal 

maupun nonverbal. 

b. Tidak mampu mengekspresikan perasaan maupun keinginan. 

c. Berbicara sangat lambat monoton atau tidak berbicara sama sekali. 

d. Kadang – kadang mengeluarkan suara – suara aneh.  

e. Berbicara tetapi bukan untuk berkomunikasi. 

f. Echolahra (membeo).  

2. Bagaimana anak autistic membawakan diri atau menarik diri ? 

a. Dapat melakukan perintah tanpa respon bicara. 

b. Asyik berbaring atau bermain sendiri selama berjam-jam. 
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c. Lebih senang menyendiri.  

d. Hidup dalam alam khayal (bengong). 

e. Konsentrasi kosong. 

3. Bagaimana anak autistic bergaul ? 

a. Tidak ada atau sedikit kontak mata.  

b. Menyembunyikan wajah. 

c. Acuh tak acuh, interaksi satu arah. 

d. Kurang tanggap syarat sosial.  

e. Lebih suka menyendiri. 

f. Tidak tertarik untu bersama-sama. 

4. Bagaimana kepekaan sensori integratif anak autistic ? 

a. Sangat sensitif terhadap sentuhan, seperti tidak suka dipeluk.  

b. Sensitif terhadap suara – suara tertentu.  

c. Senang mencium – cium, menjilat mainan atau benda – benda.  

d. Sangat sensitif atau sebaliknya tidak sensitif terhadap rasa sakit.  

 

5. Bagaimana pola bermain anak autistic ? 

a. Tidak bermain seperti anak – anak pada umumnya.  

b. Kurang/tidak kreatif dan imajinatif.  

c. Tidak bermain sesuai fungsi mainan.  

d. Menyenangi benda – benda berputar, seperti kipas angin, roda 

sepeda, dan benda – benda lain.  

e. Sering terpaku pada benda – benda tertentu.  
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6. Bagaimana keadaan emosi anak autistic ? 

a. Sering marah tanpa alasan. 

b. Sering mengamuk tak terkendali (temper tantrum) bila keinginan 

tidak dipenuhi. 

c. Tiba – tiba tertawa terbahak – bahak atau menangis tanpa alasan. 

d. Kadang – kadang menyerang orang lain tanpa diduga – duga.  

7. Bagaimana kondisi kognitif anak autistic ?  

a. Sebagian kecil memiliki daya ingat yang sangat kuat terutama 

berkaitan dengan obyek visual (gambar).  

b. Sebagian kecil memiliki kemampuan lebih.  

Penyebab autisme : 

1. Teori psikososial 

Beberapa ahli menganggap autism sebagai akibat hubungan yang 

dingin, tidak akrab antara orang tua (terutama ibu) dan anak. Sudah 

banyak bantahan mengenai teori ini sehingga jarang digunakan sebagai 

landasan teori. 

2. Teori biologis 

- Faktor genetic. 

- Prenatal, natal, dan post natal. 

- Neuro anatomi 

- Struktur dan biokimiawi, yaitu kelainan pada cerebellum. 

3. Immunologi 

Yaitu antibody pada ibu yang bisa menjdi penyebab timbulnya autism.   
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4. Infeksi virus 

Misalnya Rubella, Herpes, Simplex, Encephalitis,dan 

Cytiomegaiovirus. 

5. Keracunan logam berat 

Misalnya keracunan timbale yang disebabkan oleh asap knalpot dan 

asap pabrik. 

6. Gangguan pencernaan 

g. Tunaganda.  

Yang disebut tunaganda adalah anak yang memiliki kombinasi kelainan 

(baik dua jenis kelainan atau lebih) yang menyebabkan adanya masalah 

pendidikan yang serius, sehingga anak tersebut tidak dapat hanya 

ditangani oleh suatu program pendidikan khusus untuk satu kelainan saja, 

melainkan harus didekati dengan variasi program pendidikan sesuai 

dengan kelainan yang dimiliki.  

Anak tunaganda biasanya menunjukkan fenomena-fenomena perilaku 

diantaranya : 

1. Kurang komunikasi atau sama sekali tidak dapat berkomunikasi.  

2. Perkembangan motorik dan fisiknya terlambat. 

3. Seringkali menunjukkan perilaku yang aneh dan tidak bertujuan. 

4. Kurang dalam keterampilan menolong diri sendiri.  

5. Jarang berperilaku dan berinteraksi yang sifatnya konstruktif. 

6. Kecenderungan lupa akan keterampilan yang telah dikuasainya. 
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7. Memiliki masalah dalam mengeneralisasikan keterampilan – 

keterampilan dari suatu situasi ke situasi yang lainnya. 

Pada dasarnya ada beberapa kombinasi kelainan, diantaranya : 

1. Kelainan utamanya tunagrahita 

Gabungan dapat berwujud Celebral Palsy, tunalaras, tunarungu, dan 

tunanetra.  

2. Kelainan utamanya tunarungu 

Gabungannya dapat tunagrahita atau tunanetra. Gabungan dengan 

tunanetra inilah yang dipandang paling berat cara menanganinya.  

3. Kelainan utamanya tunanetra 

Gabungannya dapat berwujud tunalaras, tunarungu, dan kelainan yang 

lain. 

4. Kelainan utamanya tunadaksa 

Gabungannya dapat berwujud tunagrahita, tunanetra, tunarungu, gaya 

emosi, dan kelainan lain. 

5. Kelainan utamanya tunalaras 

Gabungannya dapat berwujud autism dan pendengaran. 

6. Kombinasi kelainan lain.  

Anak tunaganda disebabkan oleh faktor yang variatif, yang dapat terjadi 

pada saat sebelum kelainan, saat kelahiran, dan atau sesudah kelahiran. 

1. Faktor pre natal 

- Ketidaknormalan kromosom  

- Komplikasi – komplikasi pada anak dalam kandungan 
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- Ketidakcocokan Rh 

- Infeksi pada ibu 

- Kekurangan gizi ibu yang sedang mengandung 

- Terlalu banyak mengkonsumsi obat dan alkohol 

2. Faktor natal 

- Kelahiran premature 

- Kekurangan oksigen pada saat kelahiran 

- Luka pada otak pada saat kelahiran 

3. Faktor post natal 

- Kepala mengalami kecelakaan 

- Mendapat pukulan atau siksaan 

 

4. Nutrisi yang salah 

anak tidak dirawat dengan baik, keracunan makanan atau penyakit 

tertentu yang sama, sehingga dapat berpengaruh terhadap otak 

(meningitis atau encephalitis) 

 Mengingat belum adanya definisi yang dapat diterima secara umum 

tentang anak penyandang tunaganda, maka tidak ada gambaran akurat 

tentang prevalensi anak tunaganda. Jika menggunakan analog di Amerika 

Serikat, maka jumlah anak tunaganda berkisar sekitar 0,05 % sampai 

dengan 1 % dari populasi usia sebaya. Berdasarkan asumsi bahwa jumlah 

anak tunaganda di Indonesia proporsinya sama dengan anak di Amerika 

Serikat, maka jumlah anak penyandang tunaganda di Indonesia sekitar 
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99.000 sampai dengan 110.000 dengan perbandingan jumlah anak usia 

sekolah sebanyak 60 juta anak di Indonesia.   

h. Kesulitan belajar atau lambat belajar (Slow Learner), antara lain : 

Hyperactive 

ADD/ADHD 

Disgraphia –   tulis 

Dyselexia –   baca 

Dysphasia –   bicara 

Dyscalculia –   hitung 

Dyspraxia –   motorik 

i. Gifted, talented, dan Indigo.  

Gifted       :   Potensi kecerdasan istimewa ( IQ Very Superior ) 

Talented   :   Potensi bakat istimewa (Multiple Intelligences), antara lain : 

 Language,  

 Logico - mathematics 

 Visuo – spatial 

 Bodily – kinesthetic Musical 

 Interpersonal 

 Natural intrapersonal 

 Spiritual 

 Indigo. 

 

3. Pendidikan 
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Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan seseorang. 

Saat ini pendidikan diakui sebagai kebutuhan dasar bagi setiap orang. 

Semua negara yang telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Hak-

hak Anak berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar secara gratis 

dan bersifat wajib bagi setiap anak. Pendidikan diarahkan untuk  

mengembangkan secara optimal kepribadian, bakat, serta kemampuan fisik 

dan mental seseorang. 

The humanist approach suggests that the aim of education is to assist 
students to achieve self actualization and consequently the role of the 
lecturer shifts from information provider to supporter – encouraging 
students to feed their own curiosity. The key message here is that 
students are not spoon fed, but rather shown the way. Moore (2001) 
extends this basic outline by proposing tactics to get learners to 
successfully take control. This theory involves splitting distance 
teaching into three phases of activities: preparation, presentation, and 
participation and cites examples such as, “attend to student motivation 
and the affective dimension of being a student… but don’t intervene too 
much. Establish the culture of independent learning and peer 
participation”. 
(Journal of Information Technology Education Volume 3, 2004 
Implementing eLearning Programmes for Higher Education: A Review 
of the Literature) page 319 
 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. 

( Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan ) 

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting, karena dengan 

pendidikan maka seseorang akan memiliki kompetensi yang memadai 

untuk mengerjakan suatu tugas. “Competence is a key ingredient in 
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performance. A person must do more than learn about something; a 

person must be able to do it. The important question is “ do I have the 

competence that will permit me to perform the job related tasks required 

to achieve the goal ?”  

( Hersey, Blancard & Johnson, 1996 : 387 ) 

Selain itu, di dalam pendidikan inklusi, contoh yang didapatkan 

oleh anak anak dalam lingkup belajar akan sangat berpengaruh pada 

mental anak, terutama contoh yang didapatkan dari pengajar sebagai 

seorang tokoh penting dalam pendidikan anak (modeling). Hal tersebut 

akan berpengaruh pada pandangan anak terhadap hal hal yang penting di 

kehidupan anak dimasa yang akan datang, seperti dalam hal aktivitas 

kesukaan maupun pilihan karir. 

Fictional characters, children’s science trade books, comments by public figures, and 
even science educator attitudes can fuel such stereotypes (Bianchini, Cavazos, & 
Helms, 2000; Evans, 1996; Eve & Dunn, 1989; Ford, 2006). Cumulatively, the 
research results suggest that scientists suffer from a “poor public image”; one 
consequence is that these images may discourage children and youth from choosing 
science classes, hobbies, or even careers. 
 (International Journal of Science Education, page 774) 

 

Pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan 

pendidikan yang mengikut-sertakan anak berkebutuhan khusus belajar 

bersama dengan anak sebayanya disekolah reguler yang terdekat dengan 

tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak 

sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan 

prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan 

dengan kebutuhan individu peserta didik.  
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Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan 

terpadu. Pada sekolah inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan 

khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan 

melakukan berbagai modifikasi dan atau penyesuaian, mulai dari 

kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan, 

sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya.  

Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang 

mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah 

terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. (Sapon-Shevin 

dalam O’Neil, 1994).  

(http://www.pkplk-

plb.org/beritadetail.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=6) 

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang 

menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan 

program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan 

kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan 

yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil. (Stainback, 

1980).    

(http://www.pkplk-

plb.org/beritadetail.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=6) 

Pendidkan inklusi adalah pendidikan yang mengikutsertakan anak-

anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak-

anak sebayanya di sekolah umum, dan pada akhirnya mereka menjadi 

bagian dari masyarakat sekolah tersebut, sehingga tercipta suasana belajar 
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yang kondusif. Upaya pendidikan inklusi harus diwujudkan di Indonesia, 

hal ini dilandasi bahwa semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang 

sama. 

( http://re-searchengines.com/nurkolis2.html ) 

The fundamental principle of the inclusive school is that all 

children should learn together, wherever possible, regardless of any 

difficulties or differences they may have. Inclusive schools must recognize 

and respond to the diverse needs of their students. 

(Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs 

Education)  tahun 1994 

(http://www.pkplk-

plb.org/beritadetail.php?option=com_content&task=view&id=31) 

Aksesibilitas pendidikan difabel dimaksudkan sebagai seberapa 

mudah layanan pendidikan dapat dinikmati oleh anak berkebutuhan 

khusus di sekolah inklusi ditinjau dari dua indikator pendidikan, yakni 

kurikulum dan sarana prasarana, sekaligus memandang hal tersebut dari 

empat indikator aksesibilitas, yakni kemudahan, kegunaan, kemandirian, 

dan keselamatan.    

 

B. KERANGKA PIKIR 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan menguraikan alur 

pemikiran yang dalam penelitian berawal dari hasil Konferensi Salamanca yang 

menjadi ujung tombak lahirnya penyetaraan akses pendidikan bagi anak anak 
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yang dianggap normal dengan anak anak berkebutuhan khusus yang selama ini 

dianggap sebagai second class dalam dunia pendidikan. Melalui program 

“Education for All”, maka didapatilah sebuah metode pembelajaran yang 

dianggap lebih manusiawi, dengan menghilangkan sekat yang ada selama ini 

antara anak-anak yang dianggap normal dengan anak-anak penyandang ketunaan. 

Maka lahirlah sekolah inklusi sebagai manifestasi “Education for All” tersebut.  

Lahir melalui Permendiknas nomor 70 tahun 2009, sekolah inklusi 

menawarkan suatu metode baru dalam pembelajaran dengan mencampur siswa 

regular yang dianggap normal dengan siswa siswa berkebutuhan khusus agar 

dapat tercapai suatu mutu yang seimbang dan setara diantara keduanya.  

Untuk memantau sejauh mana aksesibilitas pendidikan diberikan bagi 

siswa penyandang ketunaan dalam sekolah ini maka penelitian ini dibuat. Selain 

itu, penelitian ini juga membahas mengenai hambatan–hambatan yang terjadi 

dalam pelaksanaan sekolah inklusi ini.  

 

Bagan 2.1  Kerangka Pikir Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlunya sekolah yang 
manusiawi dengan kurikulum 

yang berbasis kompetensi 

SEKOLAH 
INKLUSI 

Konferensi Salamanca : 
“Education for All” 

 

AKSESIBILITAS 
Dalam sarana dan 

kurikulum 

Faktor yang 
mempengaruhi 

Faktor yang Menghambat : 
1. Hambatan lingkungan  
2. Hambatan institusi 
3. Hambatan sikap 

 

Faktor yang Mendukung: 
Jaminan hukum bagi pendidikan ABK 
 

Indikator Output: 
1. Kemudahan 
2. Kegunaan 
3. Keselamatan 
4. kemandirian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Metode Penelitian  

1.    Jenis dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 

dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena 

atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel 

yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti  (Sanapiah Faisal, 

2001: 20). 

Penelitian ini juga berjenis deskriptif kualitatif yakni suatu 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta hubungan antar fenomena 

yang diselidiki (Moh Nazir, 1999 : 63).  

Penelitian ini berusaha memberikan gambaran tentang upaya 

penyetaraan pendidikan antara anak-anak yang dinggap normal dengan 

anak anak penyandang ketunaan. Permasalahan atau hambatan yang 

ditemui serta  bagaimana strategi yang dipakai oleh sekolah dan siswa 

penyandang ketunaan dalam mengatasi kendala tersebut sehingga program 

tersebut tetap berjalan. Data dalam penelitian ini nantinya sebagian besar 

data berupa kata-kata (kualitatif), namun begitu disertakan pula data 

berupa angka (kuantitatif).  Data-data yang telah terkumpul selain 
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dipaparkan juga dianalisa sesuai dengan apa yang ditemui di lapangan.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana aksesibilitas siswa penyandang ketunaan dalam hal 

pendidikan terutama di sekolah inklusi di kota Surakarta dengan cara 

mendeskripsikan komponen–komponen yang menjadi fokus penelitian. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu 

data dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara 

mendalam dengan sejumlah key informan yang terkait dengan pelaksanaan 

sekolah inklusi di kota Surakarta dan melalui observasi langsung karena 

jenis penelitian ini dirasa tepat untuk mendukung penelitian ini. Dengan 

penelitian dilapangan diharapkan dapat lebih mengetahui permasalahan 

dan mendapat informasi serta data yang ada di lokasi penelitian. Karena 

permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini membutuhkan data 

dan pengetahuan yang sangat variatif.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di tiga sekolah inklusi guna mewakili tiap 

jenjang pendidikan, yakni di Sekolah Dasar Negeri Petoran, di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 12, dan di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 

Surakarta dengan alasan untuk mengetahui sejauh mana program 

pengembangan sekolah inklusi yang diterapkan di sekolah-sekolah ini 

berjalan serta peneliti mengetahui karakteristik lokasi yang dipilih. 

Diharapkan penelitian ini sekaligus juga dapat memberi masukan kepada 
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pihak yang terkait dan  merupakan sumbangsih peneliti kepada 

pendidikan, khususnya pendidikan inklusi di kota Surakarta. 

A. SDN PETORAN 

Nama Sekolah  :   SD Negeri Petoran 

Alamat   : 

Jalan  :   Asem Kembar  RT  01/VIII Petoran 

Kalurahan :   Jebres 

Kecamatan :   Jebres 

Kota   :   Surakarta 

Provinsi :   Jawa Tengah 

Kode Pos :   57126 

Telepon :   (0271) 669846 

Mulai Operasional :   Tahun 1979 

Status Tanah  :   Milik Sendiri 

Status Bangunan :   Milik Sendiri 

 

 

B. SMP N 12 SURAKARTA 

Nama Sekolah  :   SMP Negeri 12 Surakarta 

Alamat   : 

Jalan  :   Ahmad Yani no 370 

Kecamatan :   Laweyan 

Kota   :   Surakarta 
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Provinsi :   Jawa Tengah 

Telepon :   (0271)  714939 

Jenjang Akreditasi :   A 

Tahun Didirikan :   1979 

Tahun Beroperasi :   1979 

Kepemilikan Tanah :   Milik Pemerintah 

Status Tanah  :   Hak pakai 

Luas Tanah  :   7.274 m2 

Status Bangunan  :   Milik Pemerintah 

Luas Bangunan :   2.148 m2 

C. SMA N 8 SURAKARTA 

Nama Sekolah  :   SMA Negeri 8 Surakarta 

Alamat   : 

Jalan  :   Sumbing  VI no. 49 

Kalurahan :   Mojosongo 

Kecamatan :   Jebres 

Kota  :   Surakarta 

Provinsi :   Jawa Tengah 

Kode Pos :   57127 

No. Telepon :   (0271)  852590 

Tahun Operasional :   1996 

Akreditasi  :   A 

Klasifikasi Sekolah :   Sekolah Mandiri 
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3.    Sumber Data 

Peneliti berusaha memperoleh data secara langsung dari sumbernya 

melalui penelitian dilapangan, data bisa berasal dari orang-orang yang 

terlibat langsung dengan sekolah inklusi, antara lain: 

a. Kepala Sekolah 

 Data yang diperoleh dari kepala sekolah mencakup kegiatan-

kegiatan yang dilakukan sekolah terhadap siswa penyandang ketunaan di 

sekolah inklusi, termasuk di dalamnya program program sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi siswa penyandang ketunaan. 

 

 

b. Guru pembimbing 

Data yang diperoleh dari guru pembimbing berupa informasi 

mengenai pelaksanaan program belajar mengajar di kelas, bagaimana 

metode pembelajarannya, dan hambatan-hambatan apa saja dari pihak 

pengajar selama memberikan pengajaran terhadap siswa berkebutuhan 

khusus tersebut. 

c. Bimbingan Konseling 

Data yang diperoleh dari pengampu bimbingan konseling di 

sekolah sekolah tersebut adalah masalah-masalah apa saja yang kerap 

dihadapi oleh siswa berkebutuhan khusus tersebut serta bagaimana 

langkah langkah pemecahannya. 

d. Siswa penyandang ketunaan 
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Data yang diperoleh dari siswa penyandang ketunaan dan 

berkebutuhan khusus meliputi apakah metode yang diterapkan oleh guru 

pengajar telah mampu membantu mereka menguasai pelajaran yang 

diberikan, bagaiamana sikap teman teman terhadap mereka di sekolah, dan 

bagaimana metode pembelajaran yang sesuai menurut siswa berkebutuhan 

khusus tersebut. 

 Penulis juga memperoleh data secara tidak langsung dari literature 

atau dokumen, bahan kepustakaan, data tabel, bagan dll. Data-data tersebut 

diperlukan untuk melengkapi pembahasan dan untuk mendukung data  

yang telah ada. Data tersebut antara lain: 

a. Data sekolah inklusi kota Surakarta.  

b. Data olahan dari sekolah mengenai grafik penerimaan siswa baru. 

c. Buku Referensi yang berkaitan dengan penelitian. 

d. Data-data lain yang sekiranya mendukung penelitian ini. 

4. Unit Analisis 

Penelitian ini menempatkan semua narasumber dalam wawancara 

sebagai subyek penelitian, yang mana dalam penelitian ini narasumbernya 

meliputi siswa berkebutuhan khusus, guru pengajar, dan jajaran 

manajemen sekolah inklusi di tiap-tiap sekolah. Ketiganya dipakai untuk 

saling melengkapi dalam proses pengumpulan data, dengan peneliti 

sebagai pihak yang menginterpretasikan reaksi yang diberikan oleh 

narasumber saat proses wawancara berlangsung. 

5. Teknik Penentuan Informan 
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Penelitian yang menggunakan sampel berupa informan hanya bisa 

dilaksanakan apabila subjek di dalam populasi benar-benar homogen. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball 

sampling, dimana setelah berbicara secara cukup dengan key informant, 

informan tersebut menunjukan subjek lain yang dipandang berkompeten 

sebagai informan selanjutnya, demikian seterusnya sehingga diperoleh 

data yang semakin lengkap dan mendalam (HB. Sutopo, 2002 : 57). 

Dalam konteks penelitian ini, pihak-pihak yang berperan sebagai 

key informant, antara lain Kepala Sekolah, Wakasek Kesiswaan, Guru 

mata pelajaran, siswa penyandang ketunaan serta stakeholder-stakeholder 

yang terkait dengan penelitian ini. 

Pihak-pihak diatas dianggap mangetahui dengan baik tentang 

pendidikan untuk anak anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah ini. 

Pelaksanaan penelitian ini berusaha untuk menjangkau sampai pada 

tingkat yang paling kecil yakni individu. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

6.1   Wawancara / Interview 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. (Moleong, 

2002:135). Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang 

aksesibilitas penyandang cacat dalam lingkup pendidikan di kota 

Surakarta secara rinci dan mendalam, peneliti melakukan wawancara 

secara mendalam (indepth interview), melalui komunikasi lisan secara 

langsung atau bercakap-cakap, bertatap muka dengan mengajukan 
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pertanyaan-pertanyaan tertentu kepada “key informan” yang dianggap 

paling mengetahui praktek pelaksanaan program tersebut. 

6.2 Telaah Dokumen 

Peneliti juga menggunakan telaah dokumen untuk memperoleh 

data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian, dengan cara mencari 

dokumen-dokumen, buku-buku dan arsip-arsip yang tersedia dan 

berkaitan dengan sekolah inklusi. 

6.3  Observasi Langsung 

Metode ini digunakan untuk menggali data dari sumber data yang 

berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar 

(HB. Sutopo, 2002:64). Melalui pengamatan langsung terhadap berbagai 

kegiatan, gejala-gejala, dan keadaan yang mendukung terhadap 

penelitian. Kegiatan, gejala, dan keadaan tersebut antara lain 

keterterimaan siswa berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah inklusi, 

prestasi akademis siswa-siswa berkebutuhan khusus tersebut, serta 

hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran.   

  Selain itu penulis juga melakukan observasi kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa di sekolah, interaksi yang terjadi antara siswa 

penyandang ketunaan dengan siswa lain yang dianggap normal, reaksi 

orang tua siswa terhadap kebijakan sekoah inklusi yang dilaksanakan 

oleh pemerintah kota Surakarta, serta pelaksanaan pembimbingan 

terhadap siswa penyandang ketunaan di sekolah oleh guru-guru dan staf 

pengajar lain guna mendapat data tambahan. 
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7.   Validitas Data  

Untuk meningkatkan validitas data, dalam penelitian ini digunakan 

teknik triangulasi data (triangulasi sumber). Teknik triangulasi ini 

memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda untuk menggali data 

sejenis, hal ini berarti bahwa data yang sama/sejenis akan lebih mantap 

kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda yaitu 

dengan menggunakan beberapa informan yang berbeda. Selain itu juga 

dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu melalui 

wawancara, observasi dan penggunaan dokumen/arsip, sehingga data yang 

sejenis bisa teruji kemantapan dn kebenarannya.       

8.   Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa model 

analisis interaktif (interactive model of analysis) dimana di dalam model 

ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam H.B. 

Sutopo (2002 : 94-96), ketiga komponen tersebut adalah : 

a.   Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang 

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang 

tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan 

penelitian dapat dilakukan. 

b.   Sajian Data (Data Display) 

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi 

dalam bentuk narasi, kalimat, matriks, gambar/skema, tabel maupun 
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grafik yang dipahami yang mempermudah melakukan penarikan 

simpulan kemudian memungkinkan peneliti untuk menindaklanjuti 

analisis tersebut. 

c.   Penarikan Simpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing) 

Dari awal pengumpulan data peneliti sudah harus memahami arti dari 

berbagai data yang diperoleh. Simpulan akhir baru akan diperoleh 

setelah proses pengumpulan data berakhir. Agar cukup mantap dan 

benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, setelah penarikan simpulan 

perlu verifikasi.pada dasarnya makna data perlu di uji validitasnya 

supaya simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan dapat dipercaya 

(HB. Sutopo, 2002 : 93).  

Bagan 3.1   

Gambar Model Analisis Interaktif 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan Data 

Penarikan Simpulan 

Reduksi Data Sajian Data 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN ANALISA 

 

A. Aksesibilitas Anak Berkebutuhan Khusus pada tiap jenjang pendidikan 

di sekolah inklusi dalam hal penyediaan sarana dan kurikulum yang 

mendukung 

Di Surakarta, telah ada beberapa sekolah yang mengajukan diri 

menjadi sekolah inklusi. Dari beberapa sekolah tersebut, yang menjadi tempat 

penelitian penulis adalah SDN Petoran, SMPN 12, dan SMAN 8 yang 

kesemuanya berada di wilayah kota Surakarta. Indikator yang digunakan 

dalam menganalisa pembahasan ini melalui empat hal, yakni kemudahan, 

kegunaan, kemandirian, dan keselamatan. 

 

SD Negeri PETORAN 

Data anak berkebutuhan khusus yang belajar di SDN Petoran (nama terlampir) 

a. Tahun 2007/2008 : 

Kelas I :   1   siswa low vision. 

      11 siswa slow learner.  

Kelas II :   1   siswa low vision. 

      8   siswa slow learner.  

 

Kelas III :   1   siswa penyandang tuna grahita. 
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      10 siswa slow learner. 

Kelas IV :   11 siswa slow learner. 

Kelas V :     9 siswa slow learner. 

Kelas VI :     8 siswa slow learner. 

b. Tahun 2008/2009 : 

Kelas I :     1 siswa penyandang autism. 

        1 siswa penyandang tuna laras. 

        1 siswa low vision. 

               8 siswa slow learner. 

Kelas II :   10 siswa slow learner. 

Kelas III :   1   siswa low vision. 

      11 siswa slow learner. 

Kelas IV :   13 siswa slow learner. 

Kelas V :   1   siswa penyandang tuna ganda (slow learner dan autism). 

      16 siswa slow learner. 

Kelas VI :   13 siswa slow learner. 

c. Tahun 2009/2010 : 

Kelas I :   1  siswa penyandang ADHD. 

       1  siswa penyandang Tuna Daksa. 

      12 siswa slow learner. 

 

Kelas II :   1 siswa penyandang autism. 

      1 siswa penyandang GPP. 
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      1 siswa penyandang ADHD. 

      1 siswa Tuna Ganda (low vision dan slow learner). 

      8 siswa slow learner. 

Kelas III :   11 siswa slow learner. 

Kelas IV :    1 siswa low vision. 

       8  siswa slow learner. 

Kelas V :   12 siswa slow learner. 

Kelas VI :   13 siswa slow learner. 

 

Kondisi SDN Petoran ditinjau dari indikator aksesibilitas 

1. Kemudahan 

a. Kemudahan dalam sarana dan prasarana 

1. Guru dan staf pengajar merupakan salah satu elemen penting dalam 

pembelajaran siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. 

Ketenagaan yang tersedia antara lain guru kelas yang bertugas 

membantu pemberian materi di dalam kelas dan guru pembimbing 

khusus yang bertugas membantu siswa berkebutuhan khusus agar 

lebih mudah dalam memahami pelajaran dan berinteraksi dengan 

teman lainnya. Namun terdapat hambatan yang cukup besar dalam 

mewujudkan pendidikan yang ideal bagi siswa berkebutuhan 

khusus dalam sekolah ini karena jumlah Guru Pembimbing Khusus 

yang ada di sekolah ini hanya satu orang, sementara jumlah anak 

berkebutuhan khusus yang ada di sekolah ini sangat tidak 
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sebanding dengan ketersediaan guru pembimbing khusus. Maka 

pihak sekolah pun memperbantukan guru kelas untuk membantu 

menangani siswa berkebutuhan khusus dengan pembekalan 

terlebih dahulu, agar pengawasan dan pembimbingan dapat lebih 

merata bagi siswa-siswa berkebutuhan khusus tersebut.  

2. Penyediaan fasilitas khusus bagi siswa berkebutuhan khusus yang 

sangat membantu untuk memudahkan mereka dalam belajar. 

Fasilitas fasilitas tersebut antara lain : 

a. Kartu Huruf.  

Memudahkan siswa berkebutuhan khusus untuk mengenal 

jenis jenis huruf. 

b. Kartu Angka. 

Memudahkan siswa berkebutuhan khusus untuk mengenal 

angka-angka. 

c. Puzzle. 

Membantu mengembangkan kreativitas siswa 

berkebutuhan khusus. 

d. Komputer berbahasa inggris (belum dapat 

dimaksimalkan). 

e. Laboratorium (masih digabungkan dengan kelas regular). 

Laboratorium memudahkan siswa untuk mempraktekkan 

pelajaran IPA yang mereka terima di dalam kelas, namun 
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bagi siswa tuna netra tidak dapat menggunakan fasilitas 

ini tanpa pendampingan.  

f. 1 (satu) perangkat komputer pentium 4 lengkap bantuan dari 

Dinas Pembinaan Sekolah Luar Biasa. 

g. 1 (satu) OHP bantuan dari Dinas Pembinaan Sekolah Luar 

Biasa. 

h. 1 (satu) set piczel Dinas Pembinaan Sekolah Luar Biasa. 

i. 1 (satu) tape recorder portable Dinas Pembinaan Sekolah Luar 

Biasa. 

3. Layanan yang disediakan oleh SDN Petoran untuk memudahkan 

siswa berkebutuhan khusus antara lain : 

a. Layanan bimbingan dan konseling. 

b. Layanan orientasi. 

1. Orientasi kelas. 

2. Orientasi lingkungan sekolah. 

c. Layanan informasi. 

1. Informasi pendidikan.  

2. Informasi lingkungan. 

d. Program kunjungan rumah. 

4. Adanya ramp yang aman dan tidak curam bagi pengguna kursi roda, 

handle tangga bagi penyandang tuna netra dan siswa low vision, 

pengaturan posisi tempat duduk khusus bagi siswa low vision 
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sehingga memungkinkan siswa tersebut untuk dapat melihat dengan 

jelas ke papan tulis. 

b. Kemudahan dalam Kurikulum 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu (Pasal 1 Butir 19 UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional). Kurikulum memudahkan 

pengajar dalam mengatur materi-materi yang akan diberikan dalam 

tiap pertemuan kepada siswa, baik siswa kelas regular maupun siswa 

berkebutuhan khusus. 

1. Identifikasi anak berkebutuhan khusus oleh guru dan GPK. 

Identifikasi diperlukan untuk memudahkan pihak sekolah dalam 

mengambil langkah yang tepat dalam penanganan siswa 

berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. 

Kriteria anak berkebutuhan khusus yang diterima di SD Negeri 

Petoran : 

- Mampu didik. 

Paling tidak, anak berkebutuhan khusus yang diterima tersebut 

sudah mampu menerima pelajaran yang nantinya akan 

diberikan. 

- Mampu latih.  
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Anak berkebutuhan khusus tersebut masih dapat dilatih untuk 

dapat menerima pelajaran. 

2. Ada sebuah kebijakan terkait kurikulum di SDN Petoran, 

dimana di kelas regular, bagi siswa berkebutuhan khusus 

diberikan pengulangan materi apabila siswa tersebut masih 

mengalami kesulitan. Selain itu, jenis soal pun disesuaikan 

bagi siswa yang berkebutuhan khusus dan siswa regular.  

“ soal sengaja dibuat bertingkat. Mudah, sedang, sulit. Kalau anak 
sudah bisa yang mudah, diberi soal dengan tingkatan sedang. 
Kalau sudah bisa sedang, baru diberi yang sulit. Itu untuk 
mengatahui kemampuan anak, dan perkembangannya juga.” 
(Winda, guru pembimbing khusus sekaligus guru kelas SDN 
Petoran. 
Wawancara Kamis, 18 Maret 2010 ) 
 

3. Di SDN Petoran diberlakukan satu kebijakan khusus bagi 

siswa berkebutuhan khusus, dimana KKM untuk standar 

penilaian ABK diturunkan.  

“ ya standar nilainya ngga sama dengan anak-anak yang 
normal.” 
(Winda, Guru Pembimbing Khusus sekaligus Guru Kelas 
SDN Petoran. Wawancara Kamis, 18 Maret 2010 ) 
 

4. Pendampingan khusus bagi anak-anak tuna netra dan low 

vision. Pendampingan ini dilakukan di dalam dan diluar 

kelas. Pendampingan didalam kelas dilakukan saat ada ujian, 

guru pendamping membacakan soal kemudian siswa tersebut 

menjawab secara lisan. Namun hal ini belum dilaksanakan 

karena di SDN Petoran tidak ada anak penyandang tuna 

netra, namun untuk anak low vision tetap dibantu saat siswa 
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tersebut kesulitan dalam mengikuti pelajaran maupun saat 

kesulitan membaca soal-soal ujian. 

5. Pemberian bimbingan khusus bagi anak-anak slow learner 

(lambat belajar). Pemberian bimbingan khusus ini ditujukan 

bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar agar mereka 

lebih dapat memahami pelajaran yang tertinggal dari teman 

temannya di kelas regular. Dengan adanya bimbingan khusus 

ini maka siswa slow learner dapat lebih mudah mengikuti 

perkembangan pelajaran di kelas regular. Tambahan 

pelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus diberikan setelah 

jam pulang sekolah.  

6. Terapi pengulangan bagi anak-anak Slow Learner, walaupun 

dengan pemberian terapi tersebut anak-anak menjadi 

cenderung lebih cepat bosan. Bagi anak anak slow learner, 

penting untuk mengulang hal yang sulit mereka terima, 

karena dengan mengulang kembali materi yang mereka 

terima akan memudahkan mereka menghafal cara-cara untuk 

mengerjakan materi tersebut. Dengan terus mengulang maka 

kemungkinan mereka mengingat pelajaran tersebut akan 

lebih besar, dan mereka akan lebih menguasai materi 

tersebut.   

 

7. Metode pengajaran yang diterapkan di SDN Petoran : 
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a. Ceramah. 

Pemberian materi oleh guru kelas. 

b. Tanya jawab. 

Guru memberikan atau mengajukan pertanyaan dan memberi 

tugas tertentu kepada siswa. 

c. Diskusi. 

ABK dilibatkan dalam diskusi bersama teman-temannya, 

serta melalui pemberian tugas dengan tidak mengabaikan 

perbedaan kemampuan individual anak-anak berkebutuhan 

khusus tersebut. 

d. Penggunaan ekspresi lisan. 

e. Penjelasan tertulis. 

Pemberian catatan untuk memudahkan anak-anak 

berkebutuhan khusus tersebut dalam memahami pelajaran. 

Namun hal tersebut perlu disesuaikan kembali bagi siswa 

penderita low vision. 

“ ya nyatet, mbak. Tapi kadang ketinggalan. Nanya temen, 
kalau liat ke papan tulis masih bisa tapi duduknya depan 
sendiri (paling depan). Kalau duduk disini (menunjuk bangku 
kedua dengan jarak kira-kira tiga meter dari papan tulis) ngga 
keliahatan.”  
( Anang, siswa kelas IV penderita low vision di SDN Petoran. 
Wawancara 22 April 2010 ) 
 

f. Demonstrasi.  

Memperagakan selangkah demi selangkah. 
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2. Kegunaan 

a. Kegunaan dalam sarana dan prasarana 

1. Adanya Ruang khusus untuk inklusi, tetapi saat ini masih dalam 

proses pengerjaan. Ruang khusus ini berguna untuk menampung 

anak anak berkebutuhan khusus saat anak anak tersebut 

mendapatkan pengajaran khusus di luar kelas regular sekaligus 

merupakan tempat anak anak tersebut melakukan aktivitas yang 

melatih kemampuan motoriknya. Di ruangan tersebut terdapat alat 

alat peraga untuk menunjang pembelajaran siswa berkebutuhan 

khusus di sekolah inklusi yang pastinya sangat berguna bagi siswa 

berkebutuhan khusus. Namun karena fasilitas ini masih dalam 

proses pengerjaan, maka saat ini siswa berkebutuhan khusus itu 

belum dapat memanfaatkannya secara maksimal. 

“ Ruang kelas digabung dengan kelas regular. Untuk ruang khusus, 
sementara digabung dengan UKS karena sedang dibangun.” 
( Winda, guru pembimbing khusus sekaligus guru kelas SDN 
Petoran. Wawancara Kamis 18 Maret 2010 )  
 

2. Buku rapor. 

Buku rapor dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kemampuan 

anak dalam menyerap materi yang diberikan (berupa hasil nilai) 

yang dicatat setiap minggu, bulan, dan semester untuk mengetahui 

apakah anak yang bersanngkutan sudah mengalami perkembangan 

atau belum.  

Sebenarnya ada rapor yang khusus diperuntukkan bagi anak 

berkebutuhan khusus, namun belum dilaksanakan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxiv 

3. Model keterlibatan orang tua. 

Orang tua diundang ke sekolah untuk diajak bekerja sama dalam 

pengkomunikasian perkembangan anak dalam forum konsultasi. 

Hal ini dipandang sebagai suatu cara yang cukup efektif bagi 

sekolah untuk mengetahui bagaimana perkembangan siswa 

berkebutuhan khusus tersebut dirumah, dan bagi orang tua hal ini 

akan membantu memantau sejauh mana perkembangan anak anak 

berkebutuhan khusus tersebut di sekolah, bagaimana sosialisasi 

mereka dengan siswa siswi yang lain, serta hambatan apa saja yang 

dialami sekolah dalam memberikan pembelajaran bagi siswa 

berkebutuhan khusus tersebut, sehingga orang tua dapat lebih 

mengoptimalkan pengajarannya di rumah. 

4. Pelaksanaan program belajar mengajar pada Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK) dilaksanakan di kelas regular, dimana anak anak 

berkebutuhan khusus ini belajar bersama anak normal lainnya. Hal 

ini berguna agar anak anak berkebutuhan khusus dapat 

berkembang bersama dengan anak anak sebayanya dan 

bersosialisasi dengan siswa lain yang beragam.  

5. Adanya Program khusus yang diadakan sekolah guna 

meningkatkan kompetensi siswa penyandang ketunaan dan 

berkebutuhan khusus melalui pembinaan siswa berdasarkan 

kemampuan lebih yang dimiliki oleh siswa (bakat yang dimiliki 

siswa), untuk kemudian diajukan untuk mengikuti lomba-lomba, 
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misalnya seni tari, seni lukis dan gambar, serta lomba lomba mata 

pelajaran. Selain mendorong prestasi anak berkebutuhan khusus, 

hal ini pun bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan diri 

siswa tersebut agar berani tampil untuk menunjukkan kemampuan 

mereka di muka umum.  

b. Kegunaan dalam kurikulum 

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diberikan oleh suatu 

lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran 

yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode 

jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini 

disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang 

pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. 

Lama waktu dalam satu kurikulum biasanya disesuaikan dengan 

maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. 

Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan 

menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan 

pembelajaran secara menyeluruh. 

1. Dalam hal Kenaikan kelas dan ujian akhir. 

a. Untuk kenaikan kelas menggunakan standar SD regular. 

b. Untuk ujian akhir mengikuti umum. 

Ujian yang diadakan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana 

siswa dapat menyerap materi yang diberikan oleh pengajar. Namun 

belum adanya standar ujian yang khusus bagi sekolah inklusi dan 
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siswa berkebutuhan khusus dirasa cukup menyulitkan karena anak 

anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan harus 

mampu menyesuaikan dengan standar anak anak normal yang tidak 

berkebutuhan. 

2. Adanya layanan orientasi bagi seluruh siswa, baik siswa 

berkebutuhan khusus maupun siswa yang normal. Diharapkan, 

adanya orientasi dapat memudahkan siswa agar lebih dapat 

mengenal sekolah dengan baik. Untuk siswa berkebutuhan khusus 

hal ini akan sangat berguna untuk memudahkan mobilitas mereka 

di dalam dan di luar sekolah. Layanan orientasi yang diberikan oleh 

sekolah meliputi dua aspek, yakni orientasi kelas dan orientasi 

lingkungan sekolah. 

3. Kurikulum khusus bagi siswa berkebutuhan khusus masih belum 

tersedia. Siswa berkebutuhan khusus masih menggunakan 

kurikulum siswa regular dengan beberapa bagian yang disesuaikan 

agar dapat memenuhi standar siswa berkebutuhan khusus tersebut. 

Kurikulum yang tersedia tersebut antara lain : 

a. Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di kelas 

regular.  

b. Memberikan latihan-latihan khusus (remidiasi) bagi siswa 

berkebutuhan khusus oleh guru kelas. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxvii 

c. Bimbingan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) diluar 

jam pelajaran dengan waktu pelaksanaan setelah pulang 

sekolah oleh Guru Pembimbing Khusus (GPK). 

d. Pendampingan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) pada 

jam pelajaran tertentu, misalnya matematika dan bahasa 

Indonesia. 

4. Layanan bimbingan belajar khusus. 

a. Pertemuan khusus dengan orang tua anak berkebutuhan 

khusus (ABK). Dengan adanya komunikasi yang baik 

antara pihak sekolah dengan orangtua siswa berkebutuhan 

khusus maka akan lebih mudah memantau perkembangan 

siswa tersebut, sekaligus mencari pemecahan bagi masalah 

masalah yang sering dihadapi oleh siswa berkebutuhan 

khusus tersebut baik di rumah maupun di sekolah.  

b. Penyusunan program individual. Masing-masing anak 

berkebutuhan khusus memiliki tingkat intelegensi yang 

berbeda pula. Dengan adanya program individual maka 

akan lebih mudah memantau perkembangan seorang siswa 

dari waktu ke waktu. 

c. Pendampingan ABK di dalam kelas. Pendampingan ini 

bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi siswa yang 

mengalami kesulitan untuk dapat lebih memahami materi 

yang diberikan oleh guru kelas. Dengan demikian, maka 
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siswa tersebut akan lebih dapat mengikuti pelajaran di 

kelas, dan tidak mengalami kesulitan dalam memahami 

materi pembelajaran.  

d. Pendampingan ABK di luar kelas. Pendampingan ini 

berguna bagi siswa low vision yang mengalami kesulitan 

dalam bermobilitas di dalam lingkungan sekolah. Dengan 

pandangan yang terbatas, mereka akan sedikit kesulitan 

untuk dapat mengakses jalan jalan yang tidak rata, misalnya 

menuju ke musholla dan lapangan bola yang mengharuskan 

siswa low vision untuk melewati tangga yang cukup tinggi. 

Tanpa adanya pendampingan, dikhawatirkan akan 

menyulitkan siswa berkebutuhan khusus tersebut. 

Pendampingan dapat dilakukan oleh guru atau teman siswa 

berkebutuhan khusus.  

5. Adanya banyak ekstrakurikuler yang diikuti oleh anak-anak 

berkebutuhan khusus. 

“ siswa ABK suka mengikuti ekstrakurikuler, tapi ada 
kecenderungan tertentu. Anak-anak autis cenderung lebih 
suka menggambar. Anak-anak ADHD lebih suka seni 
musik, tapi lebih sering menghafal lagu-lagu tertentu.” 
(Winda, Guru pembimbing khusus sekaligus guru kelas 
SDN Petoran. Wawancara Kamis, 18 Maret 2010)   
 
 

6. Pengelolaan pembelajaran. 

a. Pengajaran tim. 

Terdiri dari guru kelas dan guru pembimbing khusus (GPK). 
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b. Kelompok ego. 

c. Direct instruction.  

d. Pohon nilai. 

e. Tanda penghargaan kepada siswa ( bintang ). 

7. Program Pengajaran Individual (PPI).  

Program ini menungkinkan untuk memantau perkembangan siswa 

berkebutuhan khusus sekaligus memudahkan pengajar untuk 

mengambil sikap terhadap perkembangan siswa berkebutuhan 

khusus tersebut.  

Komponen PPI terdiri atas : 

a. Deskripsi kemampuan anak sekarang. 

b. Tujuan jangka panjang. 

c. Tujuan jangka pendek. 

d. Jenis layanan khusus yang diberikan. 

e. Pengaturan pemberian layanan. 

f. Waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan SD Petoran untuk siswa penyandang 

ketunaan dan siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi dimaksudkan 

untuk mendukung program pembelajaran individual dengan lebih 

memperhatikan per individu siswa berkebutuhan khusus sehingga berguna 

bagi pengajar untuk mengetahui bagaimana perkembangan siswa 

berkebutuhan khusus tersebut sekaligus berguna bagi siswa berkebutuhan 

khusus untuk dapat lebih memahami pelajaran yang diberikan di sekolah.   
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3. Kemandirian 

a. Kemandirian dalam sarana dan prasarana 

Pengadaan sarana belajar khusus. Fasilitas fasilitas khusus telah 

diberikan sekolah untuk siswa berkebutuhan khusus agar dapat 

menunjang kemandirian mereka dalam mengikuti pelajaran baik di 

dalam maupun di luar kelas. Kemandirian dapat ditunjang dengan 

adanya akses jalan yang memudahkan mobilitas bagi siswa 

penyandang ketunaan, misalnya anak anak yang menggunakan kursi 

roda atau siswa tunanetra. Dengan adanya jalan yang memudahkan 

mereka dalam mobilitas, maka kemandirian mereka akan muncul 

dengan sendirinya. Fasilitas tersebut misalnya jalan melandai, tangga 

yang menggunakan handle, serta alat bantu lain yang membuat siswa 

penyandang ketunaan tidak tergantung pada orang lain.  

b. Kemandirian dalam kurikulum 

Dalam pengajaran, pengajar menuntut siswa untuk mandiri dalam 

mengerjakan tugas tugas yang diberikan sehingga dapat benar benar 

diketahui perkembangannya. Dari wawancara yang dilakukan penulis, 

diketahui bahwa siswa low vision pun berusaha untuk dapat 

mengerjakan sendiri PR yang diberikan oleh guru di sekolah, 

walaupun kadang jika ada kesulitan siswa tersebut akan bertanya 

kepada orang tuanya, namun siswa tersebut cukup mandiri dalam 

mengerjakan tugas tugas maupun dalam mengikuti pelajaran yang ada 

di kelas. Jika siswa tersebut tertinggal dalam mencatat materi yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxxi 

diberikan oleh guru, siswa tersebut meminjam catatan teman seusai 

pelajaran.  

“ kalau ada PR dikerjain sendiri, tapi kadang ya kalau susah tanya ke 
bapak, ntar dijelasin sama bapak gimana caranya.”  
( Anang, siswa kelas IV penderita low vision di SDN Petoran. 
Wawancara 22 April 2010 ) 
 
“ ya nyatet, mbak. Tapi kadang ketinggalan. Nanya temen, kalau liat 
ke papan tulis masih bisa tapi duduknya depan sendiri (paling depan). 
Kalau duduk disini (menunjuk bangku kedua dengan jarak kira-kira 
tiga meter dari papan tulis) ngga keliahatan.”  
( Anang, siswa kelas IV penderita low vision di SDN Petoran. 
Wawancara 22 April 2010 ) 
 

4. Keselamatan 

a. Keselamatan dalam sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah harus 

memperhatikan aspek keselamatan penggunanya, yakni siswa 

penyandang ketunaan. Dari pengamatan penulis, fasilitas yang 

disediakan sekolah telah memenuhi standar keselamatan karena dari 

ramp yang tersedia, kemiriangan tidak terlalu curam. Dan tangga yang 

tersedia diberi pelindung di sisi kanan dan kirinya, sehingga aman bagi 

anak anak.  

b. Keselamatan dalam kurikulum 

1. Dalam kurikulum, mayoritas diberikan didalam kelas, sehingga 

relatif cukup aman bagi siswa.  

2. Untuk materi olahraga, bagi siswa penyandang ketunaan diberi 

kemudahan terutama bagi siswa low vision dan tuna daksa. 
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3. Adanya kecenderungan tertentu saat anak berkebutuhan khusus 

dicampur kedalam kelas regular, yang mana bila hal ini tidak 

ditindaklanjuti dengan upaya yang tepat maka bisa berbahaya. 

“ kalau anak autism dan anak hyperactive disatukan dalam satu 
kelas yang sama, anak hyperactive cenderung menyakiti anak 
autism. Supaya aman harus terus diawasi pada awalnya, namun 
setelah satu tahun terapi bisa berjaan lancar dan anak hyperactive 
sudah mulai dapat lebih tenang dan tidak menyerang teman 
temannya.” 
(Winda, Guru Pembimbing Khusus sekaligus Guru Kelas SDN 
Petoran. Wawancara Kamis, 18 Maret 2010 ) 
 

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak guru dan pengajar selama 

memberikan pengajaran kepada siswa berkebutuhan khusus : 

a. Banyaknya jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), padahal tiap 

individu (ABK) memiliki kemampuan dan kelainan yang berbeda-beda 

sementara jumlah guru pembimbing khusus (GPK) sangat terbatas. 

b. Sarana bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) kurang. 

Misalnya kursi roda bagi anak penyandang tunadaksa, dan belum adanya 

fasilitas Braille dan reglet bagi anak penyandang low vision. 

Kendala yang sering dihadapi oleh anak-anak berkebutuhan khusus dan 

penyandang ketunaan tersebut adalah ABK kurang bisa mengikuti materi yang 

disampaikan dalam jam tambahan. Hal tersebut terjadi karena waktu bimbingan 

yang terbatas (60 menit), selain itu kondisi fisik anak-anak setelah pulang sekolah 

cenderung sudah lelah. Padahal, untuk pemberian tugas harus disesuaikan dengan 

kemampuan masing masing anak ( individu ).  

“ kan tambahan pelajarannya siang, mbak. Kadang capek, kadang ngantuk. 
Kalau telat nyatetnya ya pinjam teman.” 
( Anang, siswa kelas IV penderita low vision SDN Petoran. 
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Wawancara Kamis, 22 April 2010 )   
 

Hal tersebut coba dijembatani oleh guru pembimbing dengan menggunakan 

metode tanya jawab. Jika anak masih kesulitan, maka dijelaskan selangkah demi 

selangkah. Alternatif lain yang dapat ditempuh adalah dengan mengelompokkan 

soal-soal yang akan diberikan kepada anak ke dalam beberapa segmen : mudah, 

sedang, dan  sulit.    

“ memang sengaja dibuat bertingkat. Mudah, sedang, sulit. Kalau anak 
sudah bisa yang mudah, diberi soal dengan tingkatan sedang. Kalau sudah 
bisa sedang, baru diberi yang sulit. Itu untuk mengatahui kemampuan anak, 
dan perkembangannya juga.” 
( Winda, guru pembimbing khusus sekaligus guru kelas SDN Petoran. 
Wawancara Kamis, 18 Maret 2010 ) 
 

Fasilitas yang disediakan di sekolah inklusi ini masih terbatas, dan masih 

memerlukan banyak penyempurnaan untuk dapat menunjang sepenuhnya 

aksesibilitas penyandang ketunaan di SD Negeri Petoran.  

 

SMP NEGERI 12 SURAKARTA 

Berdasarkan keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 

Surakarta nomor 642.2/190/2008, Kepala Sekolah SMP Negeri 12 memutuskan 

pada tahun 2008/2009 Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Surakarta 

menyelenggarakan pendidikan inklusi. Dan berdasarkan surat keputusan yang 

sama, diangkatlah Wardani, S.Pd sebagai manager sekolah inklusi SMP Negeri 12 

Surakarta.  

Unsur yang terlibat dalam pelaksanaan program inklusi ini adalah Kepala 

Sekolah / staf pimpinan, Komite Sekolah, guru, dan Lembaga Swadaya 

Masyarakat yang terkait.  
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Data siswa SMP Negeri 12 Surakarta dalam lima tahun terakhir : 

Tahun 2004/2005 

 Kelas VII :  253 siswa 

Kelas VIII :  247 siswa 

Kelas IX :  246 siswa 

Tahun 2005/2006 

 Kelas VII :  256 siswa   

 Kelas VIII :  258 siswa 

Kelas IX :  243 siswa 

Tahun 2006/2007 

 Kelas VII :  239 siswa 

 Kelas VIII :  256 siswa 

Kelas IX :  254 siswa 

Tahun 2007/2008 

 Kelas VII :  238 siswa 

 Kelas VIII :  239 siswa 

 Kelas IX :  256 siswa 

Tahun 2008/2009 

 Kelas VII :  248 siswa 

 Kelas VIII :  238 siswa 

 Kelas IX :  242 siswa 

Dari jumlah tersebut, terdapat anak anak berkebutuhan khusus. Daftar siswa 

berkebutuhan khusus di SMP Negeri 12 Surakarta tahun ajaran 2008/2009 :   
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(nama siswa terlampir) 

Kelas VII :   1 siswa slow learner. 

Kelas VIII :   1 siswa badan mini. 

 23 siswa slow learner. 

Kelas IX :  1 siswa tunarungu. 

     1 siswa hyperactive. 

     1 siswa tunalaras  

     8 siswa slow learner. 

     5 siswa cerdas istimewa. 

Pada tahun ajaran 2009/2010, sekolah ini tidak membuka kelas inklusi 

dikarenakan tidak ada siswa baru yang berkebutuhan khusus.  

 

 

 

 

 

Kondisi SMP Negeri 12 Surakarta ditinjau dari indikator aksesibilitas 

1. Kemudahan 

a. Kemudahan dalam sarana dan prasarana 

Fasilitas khusus bagi anak berkebutuhan khusus : 

- Bantuan alat bantu dengar. 

- Pemberian waktu untuk konsultasi bagi orang tua siswa 

berkebutuhan khusus. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxxvi 

- Penyediaan gedung yang cukup memadai bagi pengajaran di 

sekolah ini. gedung-gedung tersebut antara lain : 

1. 18 ruang kelas. 

2. Satu laboratorium IPA berukuran 9 x 15 m. 

3. Satu laboratorium bahasa berukuran 8 x 15 m. 

4. Satu laboratorium computer berukuran 8 x 12 m. 

5. Dua ruang multimedia, masing masing berukuran 7,5 x 15 

m. 

6. Satu ruang keterampilan berukuran 8 x 8 m. 

7. Satu ruang kesenian berukuran 8 x 8 m. 

8. Satu lapangan olahraga. 

9. Satu ruang ibadah. 

10. Satu ruang perpustakaan berukuran 8 x 16 m.  

11. Toilet  

12. Kantin 

13. Pengadaan koneksi intenet (Jaringan sedang diupayakan). 

b. Kemudahan dalam kurikulum 

1. Untuk memudahkan siswa dalam menghadapi ujian dan 

memudahkan mereka memahami materi pelajaran, maka sekolah 

mengambil kebijakan untuk memberikan program tambahan 

pelajaran intensif. Untuk siswa kelas VII dan VIII, tambahan 

pelajaran diberikan pada pagi hari (jam ke-0), materi yang 

diberikan berupa materi materi pelajaran penting, seperti 
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matematika, bahasa inggris, dll. Sedangkan bagi siswa  kelas IX, 

pemberian tambahan pelajaran di siang hari, materi yang diberikan 

adalah materi materi yang diujikan dalam Ujian Nasional.  

 2. Adanya pengulangan bagi siswa slow learner, sedangkan bagi kelas 

regular dapat melanjutkan materi pokok, dan untuk anak yang 

cerdas istimewa diberikan materi materi tambahan (pengayaan). 

2. Kegunaan 

a. Kegunaan dalam sarana dan prasarana 

Tentunya sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah sangat 

berguna untuk menunjang kemajuan siswa regular maupun siswa 

berkebutuhan khusus. Ruang ruang khusus seperti ruang multimedia, 

laboratorium, ruang bahasa, dan laboratorium komputer sangat 

berguna bagi siswa untuk belajar mengenai hal hal yang sebelumnya 

awam bagi mereka.  Dengan adanya sarana dan prasarana yang 

mendukung diharapkan siswa akan lebih memiliki keterampilan diluar 

materi yang mereka peroleh di dalam kelas. 

b. Kegunaan dalam kurikulum 

(a) Agar program sekolah inklusi dapat dilaksanakan dengan 

baik, maka perencanaan program kerja menjadi hal yang 

wajib dilakukan guna mendapatkan gambaran tentang tujuan 

dan target yang akan dicapai.  

Rincian program kerja sekolah inklusif SMP Negeri 12 

Surakarta tahun pelajaran 2009/2010 : 
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1. Penyusunan program 

a. Tujuan : Mengirimkan peserta pelatihan pendidikan 

inklusi 

b. Kondisi awal : Manajer/guru belum memahami apa itu 

program inklusi 

c. Target : Manager/guru memahami apa itu program 

inklusi 

2. Rapat/koordinasi 

a. Tujuan : Memperoleh informasi, evaluasi, dan 

perencanaan kegiatan selanjutnya. 

b. Kondisi awal : belum diketahui apa yang dilakukan. 

c. Target : dapat dirumuskan kegiatan, biaya, waktu, dan 

pelaksana kegiatan.   

3. Pengadaan sarana dan prasarana 

a. Tujuan : menyediakan berbagai kebutuhan yang 

diperlukan. 

b. Kondisi awal : tidak adanya sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan. 

c. Target : terpenuhinya kebutuhan pokok anak 

berkebutuhan khusus. 

4. Penjaringan dengan test IQ 

a. Tujuan : mengetahui tingkat kecerdasan siswa 

b. Kondisi awal : anak belum diketahui kecerdasannya 
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c. Target : kecerdasan siswa dapat terdeteksi dengan baik.  

5. Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus 

a. Tujuan : menemukan anak berkebutuhan khusus, jenis, 

jumlah, serta macam kebutuhannya. 

b. Kondisi awal : tidak diketahui adanya anak 

berkebutuhan khusus. 

c. Target : diketahui adanya anak berkebutuhan khusus, 

jenis, jumlah, serta macam kebutuhannya. 

6. Workshop dan Pelatihan 

a. Tujuan : memahami keberadaan pendidikan inklusi 

b. Kondisi awal : guru/karyawan belum memahami apa itu 

program inklusi 

c. Target : guru dan karyawan memahami apa itu program 

inklusi 

7. Pendampingan siswa berkebutuhan khusus 

a. Tujuan : memberikan bantuan kepada anak 

berkebutuhan khusus dalam pembelajaran. 

b. Kondisi awal : anak berkebutuhan khusus menglami 

kesulitan belajar.  

c. Target : anak berkebutuhan khusus dapat belajar dengan 

lebih baik. 

8. Outbond pengembangan potensi diri 

a. Tujuan : memberi suasana kebersamaan dan kepedulian. 
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b. Kondisi awal : seluruh siswa belum dapat menerima 

anak berkebutuhan khusus sebagaimana mestinya. 

c. Target : seluruh siswa dapat menerima keberdaan anak 

berkebutuhan khusus sebagaimana mestinya.  

9. Penilaian pembelajaran siswa inklusif 

a. Tujuan : mengetahui tingkat pencapaian proses 

pendampingan. 

b. Kondisi awal : Siswa belum mengalami peningkatan 

hasil. 

c. Target : siswa berkebutuhan khusus mengalami 

kemajuan yang signifikan.   

10. Monitor dan evaluasi 

a. Tujuan : mengetahui efektivitas dan efisiensi pendidikan 

inklusi. 

b. Kondisi awal : proses pendidikan inklusi belum 

diketahui efektivitasnya. 

c. Target : penyelenggara mengetahui efektivitas dan 

efisiensi program pendidikan inklusi. 

11. Pelaporan  

a. Tujuan : Memberikan laporan program inklusi 

b. Kondisi awal : Direktorat belum mengetahui keberadaan 

sekolah inklusi pada sekolah SMP negeri 12 Surakarta. 
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c.  Target : Direktorat sudah mengetahui program inklusi 

di SMP negeri 12 Surakarta. 

(b) Assesment yang digunakan : 

1. Test IQ, bekerja sama dengan satu lembaga dari Yogyakarta.  

Test ini digunakan untuk mengetahui tingkat IQ anak. Setelah 

test ini dilakukan, dilanjutkan dengan melihat perkembangan 

nilai anak. 

2. Test tersendiri yang dilaksanakan tiap bulan untuk memantau 

perkembangan pengetahuan anak, bagi anak anak slow learner 

diikutkan ke dalam kelompok belajar khusus yang nantinya akan 

mendapat tambahan pelajaran dari guru pembimbing. 

(c) Adanya kelompok belajar yang terdiri dari 7 – 10 siswa. Hal ini 

sangat berguna untuk lebih memahami materi yang dirasa masih 

sulit bagi siswa slow learner. Dengan adanya kelompok belajar 

ini diharapkan siswa akan lebih mampu menyesuaikan dengan 

kondisi dikelas regular. Kelompok belajar ini diadakan setiap 

jam pulang sekolah bagi siswa kelas VII dan VIII.  

“ Setiap kelompok terdiri dari tujuh anak dari setiap kelas yang 
akan dipantau oleh guru khusus guna meningkatkan nilai 
akademiknya.” 
( Wardani, manajer program inklusi SMP Negeri 12 Surakarta. 
Wawancara 18 Mei 2010 )  

 
3. Kemandirian 

a. Kemandirian dalam sarana dan prasarana 
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Siswa berkebutuhan khusus yang bersekolah di SMP Negeri 12 

Surakarta dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan 

secara mandiri tanpa harus tergantung pada orang lain.    

b. Kemandirian dalam kurikulum 

Dalam kurikulum, siswa dituntut untuk proaktif dalam bertanya 

kepada guru, sehingga membantu guru dalam menjelaskan bagian 

bagian materi yang belum dipahami sepenuhnya oleh siswa. Dalam 

kelompok belajar pun siswa diajak untuk mandiri dalam mengerjakan 

tugas tugas dan latihan latihan sehingga dapat diketahui sejauh mana 

materi yang diberikan dalam kelas regular mampu mereka tangkap. 

4. Keselamatan  

a. Keselamatan dalam sarana dan prasarana 

Disekolah ini disediakan ramp bagi pengguna kursi roda, namun hanya 

di lantai dasar. Tidak ada akses bagi siswa tunanetra dan pengguna 

kursi roda, namun dikarenakan tidak ada siswanya yang membutuhkan 

fasilitas tersebut maka hal ini tidak bermasalah.  

Untuk keselamatan, fasilitas yang ada di sekolah ini cukup aman bagi 

penggunanya. Pada tangga ke lantai dua dilengkapi dengan handle 

sehingga aman, tata ruangnya pun sederhana sehingga tidak terlalu 

menyulitkan dan tidak berbahaya bagi siswa. 

b. Keselamatan dalam kurikulum 

Kurikulum yang tersedia tidak mambahayakan bagi siswa, baik siswa 

regular maupun siswa berkebutuhan khusus.  
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Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program inklusi di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 12 Surakarta : 

1. Belum tersedianya surat keputusan resmi sebagai sekolah inklusi dari 

dinas terkait.  

2. Belum meratanya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam 

melaksanakan pendampingan pembelajaran Individual bagi anak 

berkebutuhan khusus. 

Tidak semua guru memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung 

pembimbingan terhadap anak anak berkebutuhan khusus. Banyak yang 

masih merasa kesulitan dengan penanganan anak anak berkebutuhan 

khusus tersebut. 

3. Kontinyuitas subsidi operasional pelaksanaan program inklusif belum 

rutin. 

4. Persepsi sekolah sebagai sekolah inklusif belum direspon secara positif 

oleh semua stakeholder sekolah. 

“ Pada awalnya masih banyak pengajar yang kurang setuju anak anak 
(berkebutuhan khusus) tersebut bersekolah disini (SMPN 12). Kenapa 
tidak sekolah di SLB saja ? Mengapa disini ? Namun akhirnya seiring 
waktu mereka (pengajar) akhirnya menyadari dan dapat menerima.” 
( Wardani, Manager sekolah inklusi SMP Negeri 12 Surakarta. 
Wawancara 18 Mei 2010 ) 

   
5. Modifikasi kurikulum antara regular dan inklusif belum padu.  

Selama ini, kurikulum yang digunakan di sekolah ini masih berkiblat pada 

kurikulum sekolah regular dengan sedikit modifikasi khusus bagi siswa 

berkebutuhan khusus. Belum ada kurikulum khusus yang disediakan bagi 

anak anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Hal tersebut sedikit 
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menghambat perkembangan pendidikan anak anak berkebutuhan khusus 

karena mereka harus mempu menyesuaikan diri dengan kurikulum anak 

normal di kelas regular. 

“ Tidak ada kurikulum khusus, hanya memang ada penyesuaian 
terhadap model pengajaran anak berkebutuhan khusus. Untuk 
pemberian materi untuk anak anak (normal) lain, bisa diberi materi 
pengayaan, tapi untuk anak anak (berkebutuhan khusus) ini lebih 
banyak mengulang.” 
(Wardani, Manager Sekolah inklusi SMP Negeri 12 Surakarta. 
Wawancara 18 Mei 2010)  

 
6. Kesulitan dalam menjalin MoU dengan Lembaga Swadaya Masyarakat 

terkait, maupun dengan instansi pemerintah yang berkaitan dengan anak 

berkebutuhan khusus. Namun hal ini telah diselesaikan dengan adanya 

MoU yang digagas oleh Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan 

bekerjasama dengan pemerintah kota dan sebuah LSM terkait sosialisasi 

inklusi. 

“ pada tahun kedua, dengan bantuan UNS ada MoU tentang 
sosialisasi inklusi. Selain itu, ada pula bantuan bantuan bagi 
peningkatan sarana di sekolah ini. dari inspektorat, juga dari 
pemerintah kota dan pihak pihak lain.” 
( Wardani, Manager sekolah inklusi SMP Negeri 12 Surakarta. 
Wawancara 18 Mei 2010) 
 

7. Hambatan-hambatan lain yang dialami : 

a. Dari siswa berkebutuhan khusus, pada awalnya siswa tersebut yang 

harus menyesuaikan diri dengan pembelajaran regular, namun setelah 

berubah menjadi inklusi, anak anak tersebut mulai diperhatikan. 

Dari sisi sosialisasi, bagi anak tuna rungu tidak ada kendala karena 

anak tersebut dapat bersosialisasi dengan cukup baik. Ia dapat 

membaca gerak bibir karena sebelumnya telah mempelajarinya di 
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SLB. Namun bagi siswa yang mengalami kesulitan sosialisasi 

diberikan pendekatan tersendiri dengan melibatkan teman temannya, 

agar siswa tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru 

dan nilai akademisnya tidak lagi merosot. Jadi tidak hanya guru saja 

yang dilibatkan untuk membantu siswa siswa yang mengalami 

kesulitan dalam sekolah, namun siswa lain pun ikut dilibatkan.   

b. Dari pengajar, banyak yang masih belum dapat menerima keberadaan 

siswa berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Hal tersebut terjadi 

karena banyak dari pengajar yang tidak berlatar belakang pendidikan 

luar biasa, sehingga perlu banyak penyesuaian dalam mengajar anak 

anak berkebutuhan khusus tersebut. Selain itu, perlu kesabaran yang 

ekstra guna mencapai hasil yang maksimal dalam akademis.  

c. Dari manajemen sekolah inklusi, karena sekolah ini masih dalam tahap 

menuju sekolah inklusi maka masih banyak hal yang ingin digali untuk 

mewujudkan pelayanan pendidikan yang maksimal bagi siswa 

berkebutuhan khusus. Maka dari itu, manajemen sekolah inklusi di 

SMP Negeri 12 Surakarta sering berkonsultasi dengan pihak pihak 

yang berkompeten mengenai sekolah inklusi, diantaranya pakar 

pendidikan, LSM, serta bertukar informasi dengan sekolah sekolah 

inklusi lain di kota Surakarta. Diharapkan dengan banyaknya masukan 

yang datang, maka hal tersebut akan menjadi koreksi yang baik bagi 

pelaksanaan pelayanan pendidikan inklusi di satu satunya SMP di kota 

Surakarta yang menjadi sekolah inklusi ini.  
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“ Kami merubah visi sekolah ini menjadi CERITA RAMAYANA. 
Dengan indikator lulusan yang cerdas, mandiri, bertaqwa. Dan 
menjadi sekolah yang ramah bagi semua, karena dasar dari sekolah 
inklusi adalah education for all. Dan dari KBMnya, mengacu pada 
budaya nasional” 
( Wardani, manajer sekolah inklusi SMP Negeri 12 Surakarta. 
Wawancara 18 Mei 2010 ) 

 
Dengan peningkatan kualitas pada komponen komponen diatas diharapkan akan 

mampu meningkatkan pula kualitas pelayanan pendidikan di sekolah ini. pada 

tahun 2010/2011, SMP Negeri 12 Surakarta berencana akan kembali membuka 

program inklusi guna menjaring siswa siswa berkebutuhan khusus.    

“ Awalnya kami ragu dengan program sekolah inklusi. Malu, karena banyak siswa 
kami yang berkebutuhan khusus. Tapi itu sebelum kami tahu tentang apa inklusi 
itu sebenarnya. Sekarang, kami malah sangat bangga menjadi satu satunya 
sekolah di tingkat SMP yang menerima siswa siswa berkebutuhan khusus. 
Apalagi selama ini anak anak tersebut dapat mengikuti pelajaran dengan baik, 
bahkan tahun ini anak anak tersebut dapat lulus semua dengan nilai rata rata yang 
bagus. Anak yang mengalami kesulitan sosialisasi dan komunikasi itu malah bisa 
mendapatkan nilai lebih dari 28 untuk empat mata pelajaran. Padahal awalnya ia 
dipindahkan ke sekolah ini karena nilai nilainya yang terus merosot karena 
kesulitannya bersosialisasi itu. Ia kini telah bisa melanjutkan ke SMSR, 
mengambil seni lukis, dan karya karyanya telah dipamerkan di beberapa pameran. 
Saya sangat bangga dengan prestasi anak anak” 
( Wardani, manager sekolah inklusi SMP Negeri 12 Surakarta. Wawancara 18 
Mei 2010 ) 
 

SMA NEGERI 8 SURAKARTA 

Kondisi SMA Negeri 8 Surakarta ditinjau dari indikator aksesibilitas 

1. Kemudahan 

a. Kemudahan dalam sarana dan prasarana. 

Tersedianya fasilitas yang memadai baik bagi siswa regular 

maupun bagi siswa berkebutuhan khusus. Fasilitas tersebut antara 

lain : 
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Fasilitas gedung 

Fasilitas gedung yang ada di SMA negeri 8 Surakarta : 

a. 30 ruang kelas 

b. Satu laboratorium kimia 

c. Satu laboratorium fisika 

d. Satu laboratorium biologi 

e. Satu laboratorium bahasa 

f. Satu laboratorium multimedia 

g. Tiga laboratorium komputer 

h. Satu ruang perpustakaan 

i. Satu ruang keterampilan. 

j. Satu ruang serba guna. 

k. Dua ruang UKS. 

l. Satu ruang BP/PK 

m. Satu ruang koperasi. 

n. Satu ruang Kepala Sekolah. 

o. Satu ruang guru.  

p. Satu ruang Tata Usaha. 

q. Satu ruang OSIS. 

r. Satu ruang ibadah. 

s. Empat kamar mandi guru 

t. Sepuluh kamar mandi siswa. 

Pemberian alat bantu bagi siswa penyandang ketunaan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xcviii 

1. Jalan yang landai. 

2. Toilet khusus dengan pintu yang ditarik keluar, dan 

dilengkapi dengan handle khusus.  

3. Untuk ruang kelas, jendela disesuaikan agar tidak 

membahayakan bagi penyandang tuna netra. 

4. Pendampingan oleh guru di pelajaran komputer. 

5. Pemberian alat perekam berupa MP4 untuk merekam 

pelajaran di sekolah. 

6. Pemberian bantuan ke dokter spesialis mata. 

7. Tahun lalu siswa penyandang tuna daksa diberi bantuan 

tangan palsu dari sekolah.  

8. Pembuatan jalan landai yang diberi tanda khusus bagi 

pengguna kursi roda. 

b. Kemudahan dalam kurikulum 

1. Untuk memudahkan guru pengajar dalam mengajar siswa di 

kelas inklusi, maka diberikanlah Program peningkatan SDM 

guru pendamping yang mana jenis kegiatannya antara lain : 

a. Pengiriman pelatihan ke Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b. Pengiriman pelatihan ke Direktorat PLB sebanyak dua kali 

dalam setahun. 

c. Pelatihan tingkat provinsi sekali dalam setahun di Semarang. 

2. Pendampingan khusus oleh guru tertentu saat ujian dan ulangan. 

“ kalau ujian dan ulangan, (Anak penyandang ketunaan) 
didampingi khusus oleh guru tertentu. Soal dibacakan. Siswa 
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menjawab dalam huruf Braille, kemudian jawaban ditranslate 
kan ke huruf latin, terutama untuk pelajaran sulit seperti bahasa 
inggris. Tapi kalau untuk pelajaran yang mudah diucapkan, soal 
dibacakan, dijawab lisan.” 
(Hindarso, wakasek SMA Negeri 8 Surakarta. Wawancara 
Jumat, 19 Maret 2010 ).  
 

3. Pengawasan dan pelaporan. Hal ini terkait penetapan target 

capaian kedepan. 

“ Standar pengawasan ada, saya yang mengawasi 
pelaksanaannya. Untuk pelaporan ke kepala sekolah dan ke 
Jakarta ( Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa). Setiap 
tahun. Tembusannya ke Disdikpora Surakarta.” 
(Sajidan, Koordinator Sekolah Inklusi di SMA Negeri 8 
Surakarta. 
Wawancara Jumat, 19 Maret 2010 ). 

4. Penyediaan waktu untuk konsultasi dengan orang tua siswa 

berkebutuhan khusus. 

“ program konsultasi untuk sharing, antara orang tua ABK 
dengan pihak sekolah. Sekolah memanggil orang tua siswa 
berkebutuhan khusus untuk mengetahui keluhan-keluhan, dan 
membantu anak-anak (berkebutuhan khusus) tersebut. Selama 
ini, orang tua selalu datang bila ada undangan konsultasi. 
Komunikasi lancar. Orang tua juga sering cerita tentang 
curhatan anak-anaknya soal pelajaran sekolah.” 
(Sajidan, Koordinator program sekolah inklusi SMA Negeri 8 
Surakarta. Wawancara Jumat 19 Maret 2010 ). 
 

5. Pemberian kurikulum yang sama dengan anak dari kelas regular, 

namun dengan standar nilai yang disesuaikan.  

“ Standar nilainya sama, tapi ada kriteria yang harus dimaklumi. 
Batas tuntasnya berbeda. Untuk raportnya sama, untuk lambat 
belajar pun sama. Tapi memang perlakuannya dibedakan dalam 
hal pendampingan.” 
( Hindarso, wakasek SMA Negeri 8 Surakarta. Wawancara 
Jumat, 19 Maret 2010 ). 
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“ untuk ABK ada standar nilai tersendiri, terutama bagi tuna 
grahita dan slow learner, diangkat sampai dengan batas 
ketuntasan.”  
(Sukamto, Guru Bimbingan Konseling sekaligus guru 
pembimbing bagi ABK tuna grahita di SMA Negeri 8 Surakarta. 
Wawancara Jumat 19 Maret 2010) 
 
“ selain tuna grahita standarnya sama dengan (siswa) yang 
regular. Untuk tunagrahita, diberi kebebasan, boleh ikut UN 
boleh tidak. Untuk slow learner juga, tidak ada tinggal kelas. 
Tapi diberi opsi, mau pilih teman yang baru (tinggal kelas, 
mengulang) atau teman yang lama (naik kelas). Orang tua sih 
kebanyakan milihnya teman yang lama.” 
(Sajidan, Koordinator program sekolah inklusi SMA Negeri 8 
Surakarta. 
Wawancara Jumat, 19 Maret 2010 ) 
 

2. Kegunaan 

a. Kegunaan dalam sarana dan prasarana 

Pemberian fasilitas khusus bagi siswa penyandang ketunaan. 

Fasilitas khusus sangat berguna bagi siswa berkebutuhan khusus 

karena dapat memberikan kemudahan dan membentuk kemandirian 

tanpa melupakan aspek keselamatan.  

b. Kegunaan dalam kurikulum 

1. Perencanaan program dalam sekolah inklusi dilaksanakan tiap 

tahun, guna merencanakan program program yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa di tahun mendatang 

2. Adanya pembimbingan bagi anak anak berkebutuhan khusus. 

Namun ada perbedaan pendapat diantara guru-guru SMA 

Negeri 8 Surakarta. 

“ Ada pembimbingan. Dua kali seminggu, dari guru kelas ada. 
Guru kunjung juga ada” 
( Sajidan, Koordinator sekolah inklusi SMA Negeri 8 Surakarta. 
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Wawancara Jumat, 19 Maret 2010 ). 
 
“ …Ada pembimbingan. Tapi masih belum rutin…” 
( Hindarso, Wakasek SMA Negeri 8 Surakarta. Wawancara 
Jumat, 19 Maret 2010 ). 
 

3. Program pembelajaran individual untuk anak berkebutuhan 

khusus. Jika kesulitan, maka guru pembimbing akan 

mengkomunikasikannya ke pihak sekolah. 

4. Program konsultasi. 

Konsultasi dilakukan antara siswa dengan pihak sekolah 

maupun antara orang tua siswa dengan pihak sekolah. 

“ Ada sambung rasa. Orang tua menyampaikan curhat anak 
dirumah tentang sekolah. Soal guru–guru yang kurang sesuai 
(kurang dapat menerima kondisi ABK), teman–temannya” 
(Hindarso, Wakasek SMA Negeri 8 Surakarta. Wawancara 
Jumat, 19 maret 2010 ). 
 
“ Anak ABK cenderung pasif, tidak pernah datang menemui 
guru Bimbingan Konseling (atas inisiatif sendiri), 
pendampinglah yang harus lebih aktif memantau. Langkah 
komunikasinya dengan memanggil anak tersebut. Lalu ngobrol, 
konsultasi…” 
(Sukamto, guru bimbingan konseling sekaligus guru 
pendamping bagi Andi, anak berkebutuhan khusus. Wawancara 
Jumat, 19 Maret 2010 ).  
 

5. Adanya pemantauan khusus oleh guru pendamping terhadap 

anak anak berkebutuhan khusus. 

“ Ada buku pertemuan khusus untuk anak berkebutuhan khusus. 
Isinya perkembangan Andi ( nama anak berkebutuhan khusus ) 
di sekolah. Kegiatan-kegiatannya, masalah-masalah umum yang 
dihadapi, dan masalah pemberian materi tata tertib sekolah.” 
( Sukamto, Guru Bimbingan konseling sekaligus pendamping 
siswa berkebutuhan khusus. Wawancara Jumat 19 Maret 2010 ).  
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6. Pemberian pembimbing khusus dari guru–guru lulusan 

Pendidikan Luar Biasa. Dengan latar belakang pendidikan yang 

mendukung, diharapkan penanganan anak berkebutuhan khusus 

tersebut dapat lebih baik. 

3. Kemandirian 

a. Kemandirian dalam sarana dan prasarana 

Pemberian sarana yang mendukung kemandirian siswa 

berkebutuhan khusus agar memudahkan mobilitas dan 

menunjang kemandirian siswa. 

“ Kondisi fasilitas sekolah inklusi di SMA 8 sudah cukup baik, 
tapi masih perlu dimaksimalkan lagi, diperbaiki lagi. Terutama 
di perbaikan aksesibilitas dan kelengkapan vokasional agar 
anak anak berkebutuhan khusus dapat hidup lebih mandiri.” 
(Sajidan, Koordinator Sekolah Inklusi di SMA Negeri 8 
Surakarta. 
Wawancara Jumat, 19 Maret 2010 ). 
 
1. Jalan yang landai. Jalan yang landai selain membantu siswa 

tunanetra dalam mobilitasnya di lingkungan sekolah, 

juuga relative aman dan tidak membahayakan. 

Namun ada satu jalan landai yang cukup membahayakan 

bagi siswa tuna netra dan pengguna kursi roda apabila 

tidak didampingi oleh orang lain, yakni jalan landai 

menuju ke kelas X, dimana sudut kemiringannya cukup 

curam.  

2. Toilet khusus dengan pintu yang ditarik keluar, dan 

dilengkapi dengan handle khusus.  Toilet ini di desain 
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khusus bagi penyandang tuna netra dan menunjang 

kemandirian serta keselamatan siswa penyandang tuna 

netra. 

3. Tahun lalu siswa penyandang tuna daksa diberi bantuan 

tangan palsu dari sekolah.  

4. Pembuatan jalan landai yang diberi tanda khusus bagi 

pengguna kursi roda. 

b. Kemandirian dalam kurikulum 

Program khusus bagi siswa berkebutuhan khusus  

Bagi siswa penyandang ketunaan diberikan lifeskill agar 

nantinya dapat menunjang kemandirian mereka. Lifeskill yang 

diberikan berupa kerajinan lilin dan sablon.  

“ Anak anak (berkebutuhan khusus) itu kan nantinya tidak 
melanjutkan, jadi ya diberi keterampilan supaya punya bekal 
untuk kedepannya. Disini (SMA 8 Surakarta) diberi dua 
lifeskill, lilin dan sablon. Ada alatnya. Supaya mereka 
nantinya mandiri, syukur kalau punya usaha sendiri (menjadi 
wiraswasta).” 
( Sajidan, Koordinator Sekolah Inklusi SMA Negeri 8 
Surakarta. 
Wawancara Jumat, 19 Maret 2010 ) 
 
“ Walaupun mereka memiliki keterbatasan, anak anak 
(ABK) tetap harus diberi bekal agar nantinya, paling tidak, 
menjadi orang yang tidak merepotkan. Mandiri.” 
(Hindraso, Wakasek SMA Negeri 8 Surakarta. Wawancara 
Jumat, 19 Maret 2010 ) 
 

c. Keselamatan  

a. Keselamatan dalam sarana dan prasarana 

1. Tuna netra : 
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a. Jalan yang landai. Jalan yang landai selain membantu siswa 

tunanetra dalam mobilitasnya di lingkungan sekolah, 

juuga relative aman dan tidak membahayakan. 

Namun ada satu jalan landai yang cukup membahayakan 

bagi siswa tuna netra dan pengguna kursi roda apabila 

tidak didampingi oleh orang lain, yakni jalan landai 

menuju ke kelas X, dimana sudut kemiringannya cukup 

curam.  

b. Toilet khusus dengan pintu yang ditarik keluar, dan 

dilengkapi dengan handle khusus.  Toilet ini di desain 

khusus bagi penyandang tuna netra dan menunjang 

kemandirian serta keselamatan siswa penyandang tuna 

netra. 

c. Untuk ruang kelas, jendela disesuaikan agar tidak 

membahayakan bagi penyandang tuna netra. 

b. Keselamatan dalam kurikulum 

Kurikulum di sekolah ini disamakan dengan siswa regular lain, 

hanya pada pelajaran olahraga diberikan dispensasi bagi 

penyandang low vision. 

Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui pula banyak hambatan dalam 

penyelenggaraan sekolah inklusi, di antaranya : 

1. Hambatan lingkungan 
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Salah satu masalah yang paling banyak dihadapi oleh siswa berkebutuhan 

khusus adalah masa penyesuaian yang lebih lama dibandingkan dengan 

siswa normal. 

“ sulit untuk beradaptasi anak anak itu (Anak Berkebutuhan Khusus), 
masa penyesuaiannya sangat lama. Kalau anak lain (normal) tiga 
bulan, misalnya, mereka (anak berkebutuhan khusus) enam bulan.” 
( Sukamto, guru bimbingan konseling SMA Negeri 8 Surakarta 
sekaligus guru pendamping bagi anak berkebutuhan khusus. 
Wawancara Jumat, 19 Maret 2010 ). 
 
“… masa penyesuaian di awal-awal itu yang agak lama. Teman baru, 
lingkungan baru, guru baru. Memang ada kesulitan, tapi bisa diatasi. 
Hanya perlu waktu yang lebih saja…” 
( Sajidan, Koordinator sekolah inklusi SMA Negeri 8 Surakarta. 
Wawancara Jumat, 19 Maret 2010 ). 

 
Masa adaptasi merupakan masa-masa yang sulit bagi siswa berkebutuhan 

khusus, karena mereka harus berhadapan dengan lingkungan baru yang 

sangat dinamis. Awalnya, mereka mengalami kesulitan dalam berinteraksi 

dengan teman teman dan guru guru yang belum tentu semuannya mampu 

menerima perbedaan diantara anak anak normal dan anak anak 

berkebutuhan khusus. Namun seiring waktu, masalah tersebut dapat 

terjembatani. 

Adaptasi lingkungan dapat menjadi suatu hal yang sangat penting 

dalam menciptakan lingkungan belajar yang akrab dan meningkatkan 

dorongan belajar. Disamping itu terdapat bidang-bidang khusus seperti 

orientasi dan mobilitas, keselamatan dan kemandirian yang tergantung 

pada lingkungan yang disesuaikan tetapi fungsional. 

Pengadaptasian lingkungan menjadi tantangan yang besar karena 

hal ini terkait dengan masalah kesadaran tentang kebutuhan anak yang 
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berbeda-beda dan pengetahuan tentang cara memenuhi kebutuhan tersebut 

melalui penyesuaian lingkungan. Ini juga terkait dengan masalah 

ketersediaan materi. Pemeliharaan dan perawatan oleh para profesional 

dan oleh masyarakat pada umumnya dapat juga merupakan suatu 

tantangan. Pada akhirnya ini juga merupakan masalah ekonomi.  

2. Hambatan sikap 

Masih banyak pihak yang belum dapat menerima keberadaan siswa 

penyandang ketunaan di sekolah regular. Masih ada pihak pengajar yang 

keberatan dengan keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus tersebut di 

sekolah regular, karena adanya perbedaan perlakuan dan perbedaan 

intelegensi yang membuat pengajar harus melakukan penyesuaian 

kembali. Ditambah lagi, banyak pengajar yang bukan berasal dari latar 

belakang pendidikan luar biasa, sehingga mengalami kesulitan untuk 

mengatasi masalah yang berhubungan dengan siswa berkebutuhan khusus. 

Selain dari pihak pengajar, sikap teman-teman siswa berkebutuhan khusus 

pun ada yang kurang simpatik dengan mengejek siswa berkebutuhan 

khusus.  

“ Memang dalam pengajarannya ada kesulitan, karena banyak guru 
yang tidak berlatarbelakang pendidikan luar biasa, sehingga guru-guru 
masih banyak yang protes, mengapa kok anak-anak tersebut dititipkan 
di SMA 8 ? Kenapa tidak di SLB saja ?” 
( Hindarso, Wakasek SMA Negeri 8 Surakarta. Wawancara Jumat, 19 
Maret 2010 ).   
 
“ Ya hambatan pelaksanaan pasti ada, dari guru, dari teman-temannya. 
Banyak teman yang mengejek pada awalnya, tapi lama lama mereka 
menyadari. Justru teman temannya jadi bersyukur karena diberi 
kelengkapan indra. Tidak ada konflik parah.” 
( Sajidan, Koordinator sekolah inklusi SMA Negeri 8 Surakarta. 
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Wawancara Jumat, 19 Maret 2010 ). 
 

Konflik-konflik kecil biasa terjadi, namun pada akhirnya dapat 

terselesaikan. Justru dengan kehadiran siswa berkebutuhan khusus 

tersebut, banyak siswa normal yang mendapat motivasi lebih untuk 

berprestasi setelah berteman dengan anak anak berkebutuhan khusus 

tersebut.   

Dengan keberagaman yang ada di dalamnya, sekolah inklusi 

memainkan peran sebagai tempat dimana komunitasnya belajar tentang 

bagaimana sikap toleransi terhadap keberagaman diposisikan dan dihargai. 

Disini, mereka tidak semata mengejar kemampuan akademik, tetapi lebih 

dari itu, mereka belajar tentang kehidupan itu sendiri. 

3. Hambatan institusi 

Adanya perbedaan dinas yang menaungi sekolah regular dan 

sekolah inklusi mempengaruhi kualitas penyelenggaraan program inklusi 

di sekolah regular. Sekolah regular berada di bawah naungan disdikpora, 

sedangkan program inklusi berada di bawah direktorat pembinaan sekolah 

luar biasa. Selain itu, belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis dalam penyelenggaraan program inklusi dirasa sekolah-sekolah 

penyelenggara inklusi cukup menyulitkan.    

 

B. Faktor faktor yang berpengaruh terhadap aksesibilitas siswa 

penyandang ketunaan di sekolah inklusi. 
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Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang didasari semangat terbuka 

untuk merangkul semua kalangan dalam pendidikan. Pendidikan inklusi 

merupakan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural yang 

dapat membantu peserta didik mengerti, menerima, serta menghargai orang 

lain yang berbeda suku, budaya, nilai, kepribadian, dan keberfungsian fisik 

maupun psikologis.  

Sekolah penyelenggara pendidikan khusus inklusif adalah sekolah 

yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan 

program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan 

kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang 

dapat diberikan oleh para guru, agar anak – anak berhasil (Stainback, 1980 

dalam leaflet pendidikan inklusi Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa ).    

 

 

 

Landasan yuridis pendidikan inklusif : 

1. UUD 1945 pasal 31 yang dijabarkan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 

2003 tentang pemberian warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi 

anak berkelainan. 

2. UU No 29 Tahun 2003, dan dijelaskan pada UU No. 4 tahun 1997 tentang 

penyandang cacat. 

3. PP No. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. 
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4. SE Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 

Januari 2003 tentang Rintisan Pelaksanaan Pendidikan Terpadu. 

 

Filosofi yang mendasari pendidikan inklusi adalah keyakinan bahwa setiap 

anak, baik karena gangguan perkembangan fisik, mental, maupun cerdas dan 

bakat istimewa berhak untuk memperoleh pendidikan sepeti layaknya anak–anak 

yang dianggap normal lainnya dalam lingkungan yang sama. Secara lebih luas, 

dapat diartikan bahwa anak anak yang dianggap normal maupun yang dinilai 

memiliki kebutuhan khusus sudah selayaknya dididik bersama–sama dalam 

sebuah komunitas yang ramah dan menyenangkan. 

Untuk menciptakan hal tersebut, maka hal hal berikut perlu diperhatikan : 

1. Assessment, metode pengajaran, dan manajemen kelas, termasuk 

penyesuaian lingkungan 

Integrasi siswa penyandang ketunaan kedalam sekolah reguler 

telah dilakukan selama bertahun-tahun dan dengan cara yang berbeda-

beda. Anak-anak penyandang ketunaan yang mengikuti kelas atau 

sekolah khusus dipindahkan ke sekolah reguler ketika mereka dianggap 

siap untuk mengikuti suatu kelas di sekolah reguler. Mereka sering 

ditempatkan dalam suatu kelas berdasarkan tingkat keberfungsian dan 

pengetahuannya, bukan menurut usianya.  

Terdapat macam-macam model integrasi. Model-model ini 

beragam dari pertemuan yang sesekali dan jarang hingga menjadi 

anggota penuh dari sebuah kelas reguler.  
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Contoh model-model tersebut adalah : 

1. Integrasi dalam acara-acara kebudayaan tertentu 

2. Integrasi fisik dimana siswa penyandang cacat hanya terlihat : 

a. Berada satu kompleks bersama-sama dengan siswa non-cacat, 

kompleks yang terdiri dari dua bangunan sekolah dengan 

aktivitas yang terpisah dan tidak mempunyai waktu istirahat 

yang sama. 

b. Mempunyai waktu istirahat yang bersamaan, saling bertemu 

satu sama lain tetapi tidak ada kegiatan bersama, atau 

setidaknya tidak dirancang untuk itu. 

c. Siswa penyandang cacat ditempatkan di kelas reguler tanpa 

perhatian ekstra terhadap kebutuhan akademis dan sosialnya. 

Hal ini biasanya berdampak buruk terhadap morilnya. 

3. Partisipasi yang sistematis atau sporadis bagi siswa penyandang 

cacat tertentu atau untuk pelajaran-pelajaran tertentu di kelas reguler 

tertentu yang biasanya dalam kegiatan musik, keterampilan atau 

olahraga. 

4. Partisipasi reguler di kelas reguler untuk mata pelajaran tertentu. 

5. Pada prinsipnya partisipasi penuh dalam kelas reguler tetapi harus 

meninggalkan kelas untuk mendapatkan pelatihan khusus di ruang 

khusus sehingga tertinggal pada sebagian kegiatan kelas. 
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6. Kadang-kadang siswa penyandang cacat melakukan hal tersebut 

sebagai pengganti kegiatan ekstrakurikuler, akibatnya mereka 

kehilangan kesempatan untuk aktivitas pilihan atau interaksi sosial. 

 

Dalam lingkungan masyarakat inklusif, bukan lagi anak 

berkebutuhan khusus yang harus menyesuaikan diri agar cocok dengan 

setting yang ada, namun lingkungan dan aktivitas yang berkaitan 

dengan orang lain yang mempertimbangkan kebutuhan semua orang. 

Untuk itu diperlukan fleksibilitas, kreativitas dan sensitivitas dalam 

implementasinya. 

Inklusi memerlukan sistem pendidikan yang fleksibel termasuk 

kurikulum dan sistem ujian. Melalui integrasi, orang menawarkan 

bantuan kepada siswa yang menyandang ketunaan. Di lain pihak inklusi 

akan menghasilkan pengayaan bagi semua mitra yang terlibat. Dengan 

inklusi, akan ada : 

a. Pengayaan bagi semua anak yang terlibat, baik mereka yang 

memiliki ataupun tanpa kebutuhan khusus yang temporer dan/atau 

permanen. 

b. Pengayaan bagi semua guru yang langsung atau tak langsung 

terlibat. 

c. Pengayaan bagi semua orang tua dan keluarga yang terlibat. 

d. Pengayaan bagi komunitas sekolah secara keseluruhan. 

e. Pengayaan bagi masyarakat luas.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cxii 

 

Salah satu unsur pokok dalam pelaksanaan sekolah inklusi 

terkait dengan kurikulum.  Kurikulum sering dipatuhi secara kaku. 

Penting untuk mengecek dan recek untuk memastikan bahwa kurikulum 

sesuai dengan kebijakan dan undang-undang. Bila mengkaji suatu 

kurikulum, harus dilihat apakah kurikulum tersebut berisi : 

· Rencana yang akan meningkatkan pendidikan yang sesuai dengan 

kebijakan, termasuk mempersiapkan anak untuk kehidupan  

· Cukup ruang untuk fleksibilitas berdasarkan asesmen, evaluasi dan 

monitoring diri yang berkesinambungan. Pertimbangan juga harus 

diberikan terhadap keunikan dan gaya belajar yang berbeda dari anak 

tersebut. 

· Kemungkinan pengadaptasian kurikulum berdasarkan pada : 

a. Kebutuhan siswa 

b. Pengetahuan tentang teori belajar secara umum 

c. Pengetahuan tentang perlunya interaksi dan komunikasi untuk 

proses belajar 

d. Pengetahuan tentang apa yang harus dipertimbangkan ketika 

membuat penyesuaian 

e. Pengetahuan tentang bagaimana kondisi khusus dan kecacatan 

dapat mempengaruhi belajar 

f. Pengetahuan tentang pentingnya melakukan penyesuaian 

lingkungan 
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g. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian 

h. Penelitian lokal 

i. Penelitian internasional jika sesuai kondisi lingkungan dan 

budaya setempat 

 

Hal lain berkaitan dengan kurikulum di sekolah inklusi adalah 

terkait penilaian hasil belajar siswa. Penilaian adalah proses 

pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru untuk pemberian 

nilai terhadap hasil belajar siswa berdasarkan tahapan kemajuan 

belajarnya sehingga didapatkan potret atau profil kemampuan siswa 

sesuai dengan daftar kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. 

Penilaian dilaksanakan terpadu dengan kegiatan belajar mengajar. 

Penilaian dapat dilakukan baik dalam suasana formal maupun informal, 

di dalam kelas maupun di luar kelas, terintegrasi dalam kegiatan belajar 

mengajar ataupun dilaksanakan pada waktu yang khusus.  

Penilaian kelas merupakan suatu proses yang dilakukan melalui 

langkah-langkah perencanaan, pengumpulan informasi melalui 

sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa, 

pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa.  

Penilaian kelas dilaksanakan melalui berbagai cara, antara lain : 

a. Test tertulis (paper and pencil test). 

b. Penilaian hasil kerja siswa melalui kumpulan hasil karya siswa 

(portofolio). 
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c. Penilaian produk 3 dimensi. 

d. Penilaian unjuk kerja siswa (performance). 

 

Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam penilaian hasil 

belajar : 

a. Penilaian yang mengacu kepada norma (penilaian acuan norma 

atau norm referenced assessment) 

Interpretasi hasil penilaian siswa dikaitkan dengan hasil penilaian 

seluruh siswa yang dinilai dengan alat penilaian yang sama. Jadi 

hasil seluruh siswa digunakan sebagai acuan. 

b. Penilaian yang mengacu kepada kriteria (penilaian acuan kriteria 

atau criterion referenced assessment). 

Interpretasi hasil penilaian bergantung pada sejauh mana seorang 

siswa mencapai atau menguasai kriteria atau patokan yang telah 

ditentukan. Kriteria atau patokan itu dirumuskan dalam kompetensi 

atau hasil belajar dalam kurikulum berbasis kompetensi.  

Hasil belajar siswa dapat diklasifikasikan ke dalam tiga ranah (domain), 

yakni : 

a. Domain kognitif 

Pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan logika – matematika. 

Domain ini direfleksikan dalam empat (4) kelompok mata pelajaran 

: 

1. Bahasa 
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2. Matematika 

3. Sains 

4. Ilmu – ilmu sosial 

b. Domain afektif 

Sikap dan nilai atau yang mencakup kecerdasan antarpribadi dan 

kecerdasan intrapribadi, atau dapat pula disebut kecerdasan 

emosional. Domain ini direfleksikan dalam mata pelajaran agama 

dan kewarganegaraan. 

c. Domain psikomotor 

Keterampilan atau yang mencakup kecerdasan kinestetik, 

kecerdasan visual spasial, dan kecerdasan musikal. Domain ini 

direfleksikan dalam mata pelajaran : 

1. Pendidikan jasmani 

2. Keterampilan 

3. Kesenian  

 

Penilaian kemajuan belajar siswa pada kurikulum berbasis 

kompetensi menghendaki ciri-ciri berikut : 

a. Tujuan penilaian bergeser dari keperluan untuk klasifikasi siswa 

(diskriminasi) ke pelayanan individual siswa dalam 

mengembangkan kemampuannya (diferensiasi). 

b. Lebih cenderung acuan kriteria (criterion referenced assessment) 

daripada penilaian acuan norma (norm referenced assessment). 
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c. Tujuan – tujuan pendidikan yang tercantum dalam kurikulum lebih 

terjamin dicapai karena kompetensi dasar yang dirumuskan dalam 

kurikulum menjadi acuan utama.  

d. Tidak sekedar menerapkan penilaian tertulis dan lisan, tetapi juga 

penilaian unjuk kerja, produk, portofolio, dan tingkah laku untuk 

menjamin validitas penilaian, objektivitas penilaian, dan 

keanekaragaman kompetensi yang dinilai agar kemampuan siswa 

lebih rinci terpapar dan tergambarkan.  

e. Profil kompetensi siswa sebagai hasil belajar memberikan 

informasi yang lebih lengkap dan mudah dipahami oleh siswa, 

orang tua, guru lain, maupun pengguna lulusan, sehingga prinsip 

akuntabilitas publik lebih terjamin.  

f. Pemanfaatan berbagai cara dan alat penilaian mendorong 

penerapan pendekatan belajar aktif sehingga mengoptimalkan 

pengembangan kepribadian serta kemampuan bernalar dan 

bertindak siswa.  

  

Penilaian yang dilakukan untuk menentukan apakah siswa telah 

berhasil memiliki suatu kompetensi mengacu ke indikator – indikator 

yang telah ditentukan. Tidak semua indikator harus dinilai guru. 

Sekolah dapat menetapkan kriteria atau tingkat pencapaian indikator 

suatu kompetensi. Penetapan itu disesuaikan dengan kondisi sekolah, 
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seperti kemampuan siswa dan guru serta ketersediaan sarana dan 

prasarana yang ada. 

Perlu disadari bahwa program inklusi harus didukung oleh reorientasi di 

lapangan yang menuntut peningkatan pengayaan akademik, fisik, sosial, 

dan emosional bagi semua stakeholder yang terlibat. Perubahan-

perubahan tersebut sehubungan dengan : 

1. Relevansi dengan apa yang dipelajari dan diajarkan di sekolah. 

2. Sekolah, termasuk kepala sekolah dan guru perlu lebih mandiri 

dalam : 

a. Melakukan penyesuaian kurikulum 

b. Melakukan perubahan pada manajemen sekolah dan kelas 

yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa 

3. Penggunaan ruang kelas tambahan 

4. Perubahan dalam peran guru 

5. Lebih menekankan pada faktor sosial dan emosional dan perubahan 

pada prioritas akademik 

6. Lebih menekankan kerjasama daripada persaingan 

7. Mengubah sistem ujian dan evaluasi dan mengurangi kadar 

persaingan yang diakibatkan olehnya.  

 

Adaptasi Lingkungan merupakan suatu hal yang sangat penting 

dalam menciptakan lingkungan belajar yang akrab dan meningkatkan 

dorongan belajar. Disamping itu kita mempunyai bidang-bidang khusus 
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seperti orientasi dan mobilitas, keselamatan dan kemandirian yang 

tergantung pada lingkungan yang disesuaikan tetapi fungsional. 

Pengadaptasian lingkungan menjadi tantangan yang besar di 

banyak negara. Ini terkait dengan masalah kesadaran tentang kebutuhan 

anak yang berbeda-beda dan pengetahuan tentang cara memenuhi 

kebutuhan tersebut melalui penyesuaian lingkungan. Ini juga terkait 

dengan masalah ketersediaan materi. Pemeliharaan dan perawatan oleh 

para profesional dan oleh masyarakat pada umumnya dapat juga 

merupakan suatu tantangan. Pada akhirnya ini juga merupakan masalah 

ekonomi. 

Oleh karena itu akan lebih bijaksana untuk memulai adaptasi di 

dalam lingkungan sekolah dan rumah dimana banyak hal yang dapat 

dilakukan dengan sumber daya yang sedikit. Di tempat-tempat ini akan 

lebih mudah untuk memelihara dan mengkajinya dan 

menindaklanjutinya dengan pemeliharaan atau perawatan lebih lanjut 

sesuai keperluan.  

Penting untuk diingat bahwa penyesuaian lingkungan yang 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penyandang ketunaan itu juga 

akan memberikan keuntungan bagi semua anggota masyarakat lainnya. 

Beberapa jenis pelatihan seperti pengajaran bahasa isyarat dan 

penyesuaian lingkungan mungkin diperlukan. Hal tersebut menjadi 

suatu kebutuhan yang mendesak mengingat pada kenyataannya, banyak 

anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah inklusi tidak 
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melanjutkan pendidikan setelah tamat SMA atau pendidikan yang 

sederajat. 

 

2.  Guru dan Sumber Daya 

Penting untuk disadari bahwa guru biasanya dapat membuat 

penyesuaian pendidikan bila mereka telah mengembangkan pandangan 

dan keterampilan pendidikan holistik, yang terpusat pada diri anak. 

Tetapi mereka juga mungkin perlu pelatihan untuk memperoleh metode 

dan teknik yang diperlukan untuk diterapkan. Namun, tidak dapat 

diharapkan bahwa guru akan dapat mengatasi semua tantangan yang 

dihadapinya. Mereka mungkin memerlukan saran dan bimbingan dari 

seorang ahli ataupun profesional lainnya selain guru. Akan tetapi 

penting bahwa saran dari profesi lain tersebut disesuaikan menurut 

pendekatan pendidikan. Seorang fisioterapis atau ahli terapi 

okupasional mungkin tahu apa yang harus dilakukan terhadap anak 

tetapi tidak tahu cara menerapkannya menurut cara pendidikan yang 

holistik. 

Selain itu, pendidikan guru harus memperkenalkan perubahan 

radikal untuk menyiapkan guru-guru agar dapat memenuhi tantangan 

tersebut. Sistem, termasuk kurikulum, peraturan dan ketentuan-

ketentuan, harus fleksibel agar tuntutan akan adanya keragaman 

tersebut dapat dipenuhi. Hal ini mencakup perubahan radikal dalam 

kebiasaan dan sistem ujian di banyak negara. Merupakan tanggung 
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jawab pihak otoritas untuk menyediakan kesempatan bagi guru 

menerima bimbingan yang disebutkan di atas agar mereka dapat 

menghadapi situasi yang sulit. Ini menuntut penelitian yang terfokus 

dan pelatihan yang terfokus dalam bidang yang terspesialisasi, tanpa 

mengurangi perhatian terhadap pendekatan pembelajaran dan 

perkembangan yang holistik dan terpusat pada diri anak. Penyediaan 

bantuan profesional bagi para guru dalam bentuk : 

a. Reorientasi pendidikan guru sehingga guru-guru baru dapat 

memberikan kontribusi kepada proses menuju inklusi dan bersikap 

fleksibel jika diperlukan. 

b. Reorientasi pelatihan dalam jabatan dan penataran guru, kepala 

sekolah dan guru kelas sehingga mereka juga akan dapat 

memberikan kontribusi terhadap proses menuju inklusi dan 

bersikap fleksibel jika diperlukan. 

c. Layanan guru kunjung menurut kebutuhan. 

d. Pembentukan, peningkatan dan pengembangan kemitraan antara 

guru dan orang tua, demi saling reorientasi dan melakukan 

peningkatan serta pertukaran pengalaman, bantuan dan nasehat. 

“ Adanya forum komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua 
sangat membantu dalam membantu siswa (berkebutuhan khusus) 
tersebut, baik dalam hal akademik maupun dalam hal pergaulan 
dengan teman temannya.” (Hindarso, Wakasek SMA Negeri 8 
Surakarta. Wawancara Jumat 19 Maret 2010) 
 
“ Orang tua anak (berkebutuhan khusus) tersebut sering datang ke 
sekolah, malah dengan sering berkomunikasi dengan ibu siswa itu, 
sekolah akhirnya tahu kalau ada program inklusi. Dari situ pihak 
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sekolah menggali informasi lebih lanjut mengenai inklusi hingga 
akhirnya sekolah ini menjadi sekolah inkusi seperti sekarang ini.” 
(Wardani, Manager sekolah inklusi SMP Negeri 12 Surakarta. 
Wawancara 18 Mei 2010) 

 

3.  Sikap 

Dengan keberagaman yang ada di dalamnya, sekolah inklusi 

memainkan peran sebagai tempat dimana komunitasnya belajar tentang 

bagaimana sikap toleransi terhadap keberagaman diposisikan dan 

dihargai. Disini, mereka tidak semata mengejar kemampuan akademik, 

tetapi lebih dari itu, mereka belajar tentang kehidupan itu sendiri.  

Sikap masyarakat terhadap inklusi berkembang dengan cara 

yang kompleks dan tergantung pada pengalaman dan pengetahuan. 

Suatu reorientasi diperlukan dan penting untuk memfokuskan pada : 

1.  Pengakuan atas hak anak serta kemampuan dan potensinya. 

a. Penting untuk mendorong dan mendukung anak yang 

berinisiatif, bertanya, berbeda pendapat dengan orang dewasa, 

dan membuat keputusan sendiri. 

b. Mengakui bahwa semua anak dapat belajar dan karenanya juga 

mengambil manfaat dari pendidikan. 

2. Kemajuan dalam pengetahuan mengenai anak, interaksi, 

komunikasi dan proses belajar. 

3. Mengakui bahwa kondisi lingkungan mengakibatkan hambatan 

belajar dan perkembangan yang sama banyaknya atau bahkan 

mungkin lebih banyak daripada kecacatan. 
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4. Mengakui tentang perlunya penataran profesional yang 

berkesinambungan berdasarkan pengalaman dan penelitian yang 

menekankan pemahaman terhadap sebab-akibat dari pandangan 

holistik yang berkaitan dengan belajar dan interaksi sosial. 

5. Mengenali bahwa bahasa mencerminkan sikap (“penderita cacat” 

versus “penyandang ketunaan”). 

6. Mendiseminasikan pengetahuan melalui program pengembangan 

kesadaran masyarakat : 

a. Kegiatan budaya 

b. Pamflet 

c. Koran, radio, TV. 

 

C.  Alternatif penyelenggaraan  

Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif terbagi dalam dua jenis : 

1. Sekolah biasa atau sekolah umum yang mengakomodasi semua anak 

berkebutuhan khusus.  

2. Sekolah Luar Biasa atau sekolah khusus yang mengakomodasi anak 

normal.  

Adapun alternatif layanan pendidikan inklusi dapat dilakukan dengan : 

1. Kelas biasa penuh 

2. Kelas biasa dengan tambahan bimbingan di dalam 

3. Kelas biasa dengan tambahan bimbingan di luar kelas 

4. Kelas khusus dengan kesempatan bergabung di kelas biasa 
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5. Kelas khusus penuh 

6. Sekolah khusus 

7. Sekolah khusus berasrama 

Tahapan penerapan pendidikan inklusif : 

1. Sebelum menerapkan inklusi, sebaiknya sekolah sudah menerapkan 

terlebih dahulu prinsip – prinsip MBS dengan tiga pilar utama : 

- Manajemen sekolah yang transparan, akuntabel, dan 

demokratis 

- PAKEM 

- Optimalisasi peran serta masyarakat 

2. Kepala sekolah, guru, komite dan orang tua mendapatkan pemahaman 

tentang apa, bagaimana, dan mengapa konsep inklusi perlu diterapkan.  

3. Kepala sekolah dan guru (yang nantinya akan menjadi guru pembimbing 

khusus) harus mendapatkan pelatihan bagaimana menjalankan sekolah 

inklusi. 

4. Guru pembimbing khusus mendapatkan pelatihan teknis memfasilitasi 

anak anak berkebutuhan khusus. 

5. Assessment di sekolah dilakukan untuk mengetahui anak berkebutuhan 

khusus serta tindakan apa yang diperlukan. 

6. Sekolah melakukan motivasi dan penjaringan di masyarakat agar anak 

berkebutuhan khusus yang belum masuk sekolah mendapatkan pendidikan 

secara seimbang dengan memasukkannya ke sekolah inklusi.  
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7. Pengadaan aksesibilitas (sarana dan prasarana bagi anak berkebutuhan 

khusus) sesuai dengan kemampuan sekolah.  

8. Menyelenggarakan pembelajaran inklusi. 

9. Mengadakan bimbingan khusus atas kesepahaman dan kesepakatan 

dengan orang tua anak berkebutuhan khusus. 

 

D. Kerjasama 

Kerjasama lintas sektoral pada berbagai level akan sangat penting. 

Seperti yang telah disebutkan di atas, tentang pentingnya pendidikan untuk 

semua anak diselenggarakan di bawah naungan departemen pendidikan. 

Namun dalam hal sekolah inklusi terdapat perbedaan struktur dimana 

sekolah-sekolah inklusi yang ada di Indonesia berada langsung dibawah 

Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. Ini tidak menghalangi bantuan 

dari departemen-departemen lain, seperti departemen kesehatan dan 

departemen sosial, dalam memberikan bantuan dan dukungan yang 

diperlukan. Begitu juga dengan departemen tenaga kerja jika diperlukan harus 

dapat membantu dalam semua masalah yang berhubungan dengan pekerjaan. 

Kerjasama antara guru-guru berbagai mata pelajaran juga diperlukan 

jika tujuannya adalah untuk meningkatkan pembelajaran anak dan tidak 

hanya untuk memberikan pengajaran mengenai suatu mata pelajaran tertentu. 

Kerjasama antara guru dan orang tua serta di antara para orang tua itu sendiri 

akan memperkaya semua yang terlibat dan juga akan menjamin pendidikan 

yang lebih baik dan bermakna. Ini juga akan memperkaya proses inklusi. 
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Kerjasama dengan organisasi-organisasi para penyandang cacat, dalam 

bebagai bidang, juga sangat diperlukan dan akan memberikan pengayaan 

demi mewujudkan sistem pendidikan inklusi yang lebih baik. 

 

E. Tantangan 

Walaupun inklusi memberikan pengayaan bagi semua yang terlibat, 

penting untuk tidak mengesampingkan tantangan-tantangan yang mungkin 

dihadapi. Di sini ditekankan tantangan yang akan berdampak khusus pada 

para penyandang ketunaan.  

Tantangan-tantangan tersebut dapat diringkas sebagai berikut : 

1. Tantangan sosial emosional 

a. Mengembangkan interaksi dan komunikasi yang bermakna yang 

merupakan dasar bagi semua hubungan sosial dan pembelajaran. 

Mengembangkan hubungan pertemanan yang tulus. 

b. Mengatasi kesepian 

c. Jatuh cinta dan mendapatkan respon atau tanggapan 

d. Mengembangkan harga diri yang baik 

2. Tantangan yang terkait dengan pembelajaran dan perkembangan 

keterampilan 

a. Mengembangkan keterampilan bahasa fungsional 

b. Memperoleh penguasaan dan kompetensi melalui hubungan teman 

sebaya 
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3. Tantangan yang berkaitan dengan penyiapan dan penataran para 

profesional yang bekerja dalam seting inklusif : 

a. Memperoleh pengalaman yang cukup. 

b. Memperoleh pengetahuan baru. 

c. Dapat berpartisipasi dalam memperkenalkan perubahan yang 

diperlukan dalam manajemen kelas dan sekolah agar proses inklusi 

dapat berjalan. 

d. Memobilisasi kreatifitas yang cukup sehingga dapat benar-benar 

memenuhi kebutuhan setiap siswa. 

e. Memastikan bahwa semua anak mengembangkan interaksi, 

komunikasi dan bahasa yang fungsional. 

f. Memperoleh dukungan profesional bila memerlukannya. 

 

Pada kenyataannya masih banyak fasilitas yang belum dapat 

disediakan oleh sekolah sebagai penyedia layanan sekolah inklusi. Selain itu, 

ada banyak hal lain yang menyebabkan pengelolaan sekolah inklusi di kota 

Solo menempati urutan terakhir di Jawa Tengah.  

 
“Sekolah Inklusi di Solo itu urutannya paling akhir di Jawa Tengah. 
Dilihat dari segi jumlah dan kualitasnya.”  
(Surono, Guru Pembimbing Inklusi di SDN Bromantakan, 
wawancara 26 Maret 2010) 
 
“Perda tentang kesetaraan warga difabel telah disahkan, akan tetapi 
sampai sekarang belum kelihatan peningkatan dalam hal akses 
sarana bagi kaum difabel maupun akses ekonomi dan pendidikan,” 
ujar Mardiyanto, Ketua Yayasan Pendidikan Anak-Anak Cacat 
(YPAC) Solo. 
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Ia memaparkan, di bidang pendidikan perlu diberikan perhatian 
lebih terhadap pendidikan inklusif, yakni berbasis pada ragam 
kebutuhan masyarakat. Mardiyanto mengatakan sejauh ini 
pendidikan inklusif masih dikelola oleh pemerintah pusat dan pihak 
swasta. Selain itu, rehab pendidikan medis sosial dan keterampilan 
untuk mandiri bagi kaum difabel juga perlu lebih ditingkatkan.  
(Solo Minim Fasilitas Difabel, Joglosemar 29 Maret 2010) 
 

Melihat dari segi kualitasnya, sarana penunjang pendidikan inklusi di 

kota Surakarta masih dirasa kurang. Selain itu, ada hal lain yang dikeluhkan 

oleh hampir semua sekolah penyelenggara inklusi di kota Solo, yakni 

ketersediaan tenaga khusus yang berkompeten dalam pembimbingan anak 

anak penyandang ketunaan. Dalam satu sekolah, rata rata hanya ada beberapa 

guru pembimbing saja. Hal tersebut jelas saja menyulitkan bagi beberapa 

sekolah yang jumlah anak berkebutuhan khususnya banyak. Seperti di SD 

Petoran, Jebres, dengan jumlah anak berkebutuhan khusus sebanyak lebih 

dari 70 siswa, jumlah guru pembimbingnya yang khusus menangani anak 

anak tersebut hanya satu orang. Hal demikian terjadi pula di SDN 

Bromantakan Solo, dimana hanya ada satu Guru Pembimbing Khusus di SD 

tersebut. Di SMP Negeri 12 Surakarta, hampir semua guru pembimbingnya 

berasal dari keguruan non PLB, jadi perlu penyesuaian lebih lagi untuk dapat 

membimbing anak anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Hal 

demikian terjadi pula di SMA Negeri 8 Surakarta, namun karena jumlah anak 

berkebutuhan khusus di SMA ini masih dalam jumlah yang kecil sehingga 

masing masing anak berkebutuhan khusus dapat didampingi oleh guru 

pembimbing yang berlatar belakang pendidikan luar biasa.  
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Dengan perbandingan yang terlalu besar tersebut, maka pelayanan 

yang diberikan masih belum maksimal. Walaupun usaha yang dilakukan oleh 

guru guru, baik guru pembimbing khusus maupun guru kelas sebagai 

pembantu guru pembimbing dalam kelas regular, telah maksimal namun pada 

kenyataannya hambatan dalam perbandingan jumlah tersebut cukup 

menyulitkan. Karena mayoritas anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di 

SDN Petoran dan SMP Negeri 12 Surakarta tersebut adalah anak slow learner 

yang agak sulit untuk dapat menerima pelajaran dikarenakan kesulitan 

konsentrasi, maka menjadi sebuah hal yang sulit jika tidak ada kerjasama dari 

orang tua untuk terus memberikan support bagi putra putri mereka yang 

berkebutuhan khusus dengan memberikan pelajaran tambahan di luar jam 

sekolah. Sebenarnya hal tersebut telah dilakukan oleh pihak sekolah namun 

akan lebih baik hasilnya bila keluarga turut mendukung pemberian pelajaran 

tambahan di rumah. 

Seperti apa yang dikatakan oleh Mr. Lindquist dalam konferensi Salamanca : 

… bukan sistem pendidikan kita yang memiliki hak atas anak-anak tertentu. 

Melainkan sistem yang berlaku di sebuah negara yang harus disesuaikan 

agar dapat memenuhi kebutuhan semua anak (UNESCO, 1994). 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 
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Dari penelitian yang dilakukan di SD Petoran, SMP Negeri 12 

Surakarta, SMA Negeri 8 Surakarta, dan sedikit data pembanding 

tambahan di SD Bromantakan dan SMK Negeri 8 Surakarta, hambatan 

lain yang dihadapi dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah 

mengenai masalah penyediaan sarana dan kurikulum yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa siswi berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana yang 

tesedia masih terbatas dan belum cukup dalam memenuhi seluruh 

kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.  

Dalam hal kemudahan, telah banyak sarana yang membantu. 

Misalnya pembuatan toilet khusus bagi siswa tuna netra di SMA Negeri 8 

Surakarta. Namuan fasilitas tersebut masih belum ada di SD petoran, SMP 

negeri 12, SMK Negeri 8 Surakarta, dan SD Bromantakan. Untuk fasilitas 

jalan, semua sekolah telah memenuhi standar dengan memberikan akses 

jalan melandai bagi pengguna kursi roda dan penyandang tunanetra, 

namun untuk akses ke lantai dua, di SMP Negeri 12 Surakarta masih 

belum tersedia akses bagi siswa berkebutuhan khusus.  

Selain itu, tersedia pula fasilitas lain seperti bantuan alat bantu 

dengar bagi siswa penyandang tunarungu, bantuan tangan palsu bagi siswa 

penyandang tunadaksa, perekam suara bagi siswa tunanetra, dan fasilitas-

fasilitas lain yang sangat memudahkan bagi siswa berkebutuhan khusus.  

Dalam hal kegunaan, sarana yang tersedia bagi siswa berkebutuhan 

khusus tentunya sangat berguna dalam menunjang kemandirian siswa 

berkebutuhan khusus tersebut. Namun dalam hal keselamatan, masih ada 
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hal hal tertentu yang nampaknya masih perlu diperbaiki guna menjaga 

keselamatan siswa berkebutuhan khusus yang memanfaatkan fasilitas 

tersebut. Misalnya pada akses jalan melandai yang ada di SMA Negeri 8 

Surakarta, tepatnya yang menuju ke kelas X, sudut kemiringannya masih 

terlalu curam bagi pengguna kursi roda dan siswa tunanetra. Jalan tersebut 

sudut kemiringannya lebih dari empat puluh derajat, dan tanpa bantuan 

dari orang lain, menuruni jalan tersebut sendirian akan berbahaya, 

ditambah lagi kondisi tanah di SMA 8 Surakarta yang berbukit bukit akan 

sedikit  menyulitkan bagi siswa penyandang ketunaan.  

Dalam hal kemandirian, mayoritas siswa berkebutuhan khusus di 

sekolah sekolah inklusi yang diteliti telah dapat mandiri, paling tidak 

untuk mobilitas di dalam sekolah serta dari dan ke sekolah.  

Hal lain yang berpengaruh terhadap aksesibilitas pendidikan masyarakat 

difabel di sekolah inklusi : 

a. Pendukung :  

1. Adanya jaminan hukum bagi pendidikan Anak Berkebutuhan 

Khusus.  

2. Adanya banyak bantuan dan perhatian dari pihak pihak terkait, 

seperti Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, LSM, dan 

swasta. 

3. Adanya kerjasama yang baik dari pihak pihak yang terlibat dalam 

sekolah inklusi, yakni sekolah, Direktorat Pendidikan Sekolah Luar 
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Biasa, siswa berkebutuhan khusus, teman, guru dan orang tua siswa 

berkebutuhan khusus.  

b. Penghambat : 

1. Hambatan lingkungan  

2. Hambatan institusi 

3. Hambatan sikap 

 

B. Saran 

Masukan yang dapat penulis berikan kepada sekolah 

penyelenggara program pendidikan inklusi antara lain : 

1. Sebelum mengajukan diri menjadi sekolah inklusi sebaiknya 

sekolah sekolah rintisan inklusi menyediakan fasilitas yang kiranya 

akan dapat membantu terlaksananya program belajar mengajar 

yang berkualitas, sehingga mampu meningkatkan kompetensi 

siswa berkebutuhan khusus sekaligus dapat mewujudkan 

“education for all” yang sebenarnya dengan memperhatikan 

kualitas lulusan sekolah inklusi dan tingkat kemandirian mereka. 

Selain itu, sarana yang disediakan sebaiknya diuji dahulu 

keamanannya agar tidak membahayakan bagi siswa berkebutuhan 

khusus yang menggunakan fasilitas tersebut.  

2. Maksimalisasi peran guru dan guru pembimbing khusus di setiap 

sekolah penyelenggara inklusi agar dapat membantu siswa 

berkebutuhan khusus dengan lebih merata. Guru kelas dan guru 
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mata pelajaran dilibatkan lebih banyak untuk turut membantu guru 

pembimbing khusus dengan pelatihan sebelumnya. 

3. Perlunya kerjasama dengan psikolog untuk berkonsultasi dalam 

membantu memecahkan masalah siswa berkebutuhan khusus 

dalam sekolah inklusi. 
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