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BAB IV 

 

LAPORAN PENELITIAN 

 

G. Orientasi Kancah Penelitian 

Langkah awal sebelum melaksanakan penelitian yaitu dengan 

melakukan kancah penelitian. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat 

mengumpulkan data dan informasi secara langsung sesuai dengan tujuan 

penelitian. Penelitian mengenai sikap guru terhadap anak berkebutuhan 

khusus di sekolah inklusi memiliki kancah penelitian di kota Semarang. 

Subyek dalam penelitian ini adalah guru yang mengajar di Sekolah Dasar 

Negeri Barusari 01, yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto 7 

Semarang. Saat ini terdapat 15 orang guru yang mengajar di SD Barusari 

01. Di mana sebelas guru sebagai wali kelas dan tenaga pengajar, dua guru 

olahraga, dan dua guru pelajaran agama Islam. Semua guru wali kelas dan 

guru agama adalah perempuan, sedangkan hanya ada dua guru laki-laki 

yaitu guru olahraga. Semua guru SD Barusari adalah guru senior yang rata-

rata sudah mengajar lebih dari sepuluh tahun. Meskipun sebagai sekolah 

inklusi, hanya da satu guru yang memiliki latar belakang pendidikan 

inklusi, sedangkan yang lainnya berlatar belakang pendidikan reguler. 

Jumlah siswa di SD Barusari adalah 270 orang dengan jumlah siswa 

laki-laki sebanyak 153 orang dan siswa perempuan sebanyak 117 orang, 

dan terbagi dalam tingkat kelas satu SD hingga kelas enam SD. Terdapat 

sebelas rombongan belajar, di mana masing-masing tingakatan kelas 

terdapat dua rombongan belajar, kecuali kelas tiga hanya terdapat satu 
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rombongan belajar. Penerimaan siswa dilakukan dengan sistem pendaftaran 

online dan juga rekomendasi dari dinas pendidikan. Pihak sekolah tidak 

melakukan asesmen awal untuk mengetahui kondisi siswa berkebutuhan 

khusus, sehingga sekolah tidak memiliki data pasti diagnosa masing-masing 

gangguan yang dimiliki siswa berkebutuhan khusus. Saat ini di SD Barusari 

terdapat 51 siswa berkebutuhan khusus yang terbagi dalam berbagai 

tingkatan kelas. Menurut kepala sekolah, sebagian besar siswa 

berkebutuhan khusus adalah slow learner. SD Barusari tidak memiliki 

kerjasama khusus dengan lembaga psikologi yang berkaitan dengan 

penanganan anak berkebutuhan khusus. Terdapat lembaga sosial yang 

bernama Rumah Duta Revolusi Mental yang membantu beberapa siswa 

ABK di SD Barusari untuk melakukan test psikologi. 

Saat ini kurikulum yang digunakan oleh SD Barusari adalah kurikulum 

13. Ekstrakulikuler yang dimiliki oleh SD Barusari adalah ekstra menari, 

pramuka, dan komputer. Kegiatan ekstrakulikuler tersebut dilakukan setelah 

jam pulang sekolah selesai. Selain itu SD Barusari juga sering terlibat 

perlombaan kerajinan tangan seperti menganyam, dan beberapa kali 

mendapatkan juara. Sudah lebih dari tiga tahun pemerintah tidak pernah 

lagi memberikan pelatihan kepada guru berkaitan dengan pendidikan 

inklusi. Saat ini lebih sering bimtek diadakan berkaitan dengan kurikulum 

dan program BOS. Peran pemerintah terhadap SD Barusari sebagai sekolah 

inklusi adalah memberikan sarana prasarana seperti ruang komputer, 

speaker, cd player, dan televisi. 
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Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil subjek 

sebanyak empat orang guru yang mengajar di sekolah dasar inklusi. Subyek 

dalam penelitian ini adalah K, H, T, dan M. Keempat subyek penelitian 

sudah mengajar di sekolah dasar inklusi selama lebih dari sepuluh tahun, 

sehingga dirasa cukup dalam pembentukan sikap terhadap anak 

berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Peneliti ingin mengetahui sikap 

guru terhadap ABK di sekolah inklusi, serta faktor-faktor apa saja yang 

memengaruhi sikap guru tersebut. Penelitian sikap guru terhadap ABK di 

sekolah inklusi dilakukan selama bulan Januari 2019. 

H. Persiapan Pengumpulan Data 

1. Survei Subjek 

Sebelum pengumpulan data dilakukan, peneliti terlebih 

dahulu melakukan survei terhadap kancah penelitian yang akan 

dituju. Survei merupakan proses awal dari sebuah penelitian untuk 

mengetahui gambaran sekolah inklusi tempat penelitian akan 

dilakukan. Survei dilakukan sebagai usaha pendekatan kepada 

kepala sekolah dan subjek penelitian, kemudian peneliti meminta ijin 

secara pribadi kepada subjek agar bersedia untuk diwawancarai. 

2. Perijinan Penelitian 

Sebelum penelitian dimulai, peneliti melakukan interview 

dengan Kepala Sekolah SDN Barusari 01 Semarang dan meminta 

ijin untuk melakukan observasi dan interview terhadap beberapa 

guru di situ. Kemudian sebagai tindak lanjut dari kesepakatan, 

peneliti membuat surat ijin  dengan nomor surat 

185/A.7.04/MP/XI/2018 untuk melakukan penelitian tentang sikap 
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guru terhadap ABK di sekolah inklusi ditujukan kepada Kepala 

Sekolah SDN Barusari 01 Semarang. Subyek dipilih berdasarkan 

rekomendasi Kepala Sekolah, dan peneliti meminta kesediaan guru-

guru tersebut untuk menjadi subyek penelitian. 

3. Perlengkapan Penelitian 

a. Pedoman Observasi 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1) Kegiatan belajar mengajar di sekolah 

2) Kondisi siswa-siswi di sekolah 

3) Perilaku guru yang berkaitan dengan sikap terhadap anak 

berkebutuhan khusus di sekolah inklusi 

4) Kondisi dan lingkungan sekolah 

b. Pedoman Wawancara 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara semiterstruktur dan dilakukan berdasarkan pedoman 

yang telah dibuat oleh peneliti. Wawancara dilakukan di sekolah 

tempat subyek mengajar dengan alat penunjang wawancara 

antara lain alat perekam, lembar pedoman wawancara dan 

observasi, alat tulis, dan buku catatan. 

Pedoman Wawancara 

k. Identitas subyek penelitian 

l. Latar belakang subyek 

m. Pengetahuan subyek mengenai pendidikan inklusi 

n. Pengalaman subyek berkaitan dengan anak berkebutuhan 

khusus 
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o. Situasi dan kondisi siswa berkebutuhan khusus yang diajar 

p. Pelatihan yang pernah diikuti subyek 

q. Keyakinan yang dimiliki subyek berkaitan dengan anak 

berkebutuhan khusus di sekolah inklusi 

r. Pandangan sosio-politik yang dimiliki subyek 

s. Sikap subyek terhadap anak berkebutuhan khusus di 

sekolah inklusi ( afeksi, kognitif, dan konatif) 

t. Penilaian terhadap sekolah (Kepala sekolah dan fasilitas 

sekolah) 

 

I. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. 

Penelitian sikap guru terhadap ABK di sekolah inklusi dilakukan pada 

bulan Januari  2019. Pertama-tama peneliti mengunjungi Sekolah Dasar 

Barusari 01 Semarang untuk bertemu kepala sekolah dan melakukan 

interview guna mendapat gambaran mengenai kondisi di sekolah inklusi 

tersebut. Kemudian peneliti meminta ijin dan meminta rekomendasi dari 

kepala sekolah untuk menentukan subyek. Metode pengumpulan data yang 

utama dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dilakukan 

dengan subjek masing-masing sebanyak lebih dari satu kali pertemuan, hal 

ini bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan realita yang 

terjadi di lapangan. Kegiatan wawancara dilakukan di ruang guru dan juga 

di kelas tempat subyek mengajar. 

Wawancara dilakukan dengan menetapkan waktu wawancara sesuai 

dengan waktu luang subjek, hal ini diakukan agar subjek merasa nyaman 
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saat proses wawancara berlangsung. Keempat subyek dalam penelitian ini 

adalah perempuan dan sudah mengajar di sekolah inklusi lebih dari sepuluh 

tahun. Metode observasi juga digunakan peneliti terhadap keempat subjek, 

hal ini dilakukan untuk melihat kemungkinan munculnya perilaku yang 

berkaitan dengan sikap guru terhadap ABK di sekolah inklusi. 

 

Tabel 1 

Pelaksanaan Wawancara Penelitian 

Subjek Wawancara I Wawancara II  

Subjek I 8 Januari 2019 

09:00-10:00 

10 Januari 2019 

07:30-09:00 

 

Subjek II 12 Januari 2019 

10:30-11:30 

14 Januari 2019 

08:00-08:45 

 

Subjek III 9 Januari 2019 

09:00-10:30 

11 Januari 2019 

10:00-11:15 

 

Subjek IV 9 Januari 2019 

11:00-12:00 

15 Januari 2019 

08:30-10:00 

 

 

Proses selanjutnya adalah melakukan observasi. Observasi yang 

dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk melihat perilaku yang muncul dari 

subyek berkaitan dengan sikap terhadap ABK di sekolah inklusi. Peneliti 
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melakukan observasi di dalam kelas saat subyek mengajar dan bukan di saat 

wawancara dengan subyek. Observasi yang dilakukan peneliti diharapkan 

dapat menjadi pendukung dan bagian dari crosscheck data yang telah 

didapatkan dari subyek. 

 

Tabel 2 

Pelaksanaan Observasi Penelitian 

Subjek Tanggal Waktu 

Subjek I 11 Januari 2019 08:00-09:20 

Subjek II 16 Januari 2019 08:00 -09:00 

Subjek III 16 Januari 2019 10:00 – 11:30 

Subjek IV 17 Januari 2019 07:30 – 09:00 

 

J. Pengumpulan Data 

1. Subjek I 

a. Identitas Subjek I 

Nama   : K  

Umur  : 52 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat  : Semarang 

Pendidikan  : S1 Pendidikan Dasar 

Mengajar di Barusari  : Sejak tahun 1991 
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b. Hasil Wawancara Subjek I 

1. Latar Belakang Subyek 

Subyek lahir pada tahun 1967 dan saat ini berusia 52 tahun. 

Subyek saat ini telah memiliki seorang suami yang berusia 54 

tahun dan seorang putra berusia 20 tahun. Subyek tinggal dan 

bekerja di kota Semarang.  

Subyek mengenyam pendidikan di SPG Sang Timur di 

Yogyakarta, dan kemudian masuk ke asrama sebagai biarawati di 

ordo OSF. Subyek mengatakan bahwa setelah lulus dari SPG 

Sang Timur tahun 1986, subyek menjadi biarawati dan mengajar 

di SD Marsudirini Santo Yusup Surakarta selama tiga tahun. 

Subyek sudah sejak kecil memiliki cita-cita untuk menjadi 

seorang biarawati, tetapi hal tersebut terhambat oleh kondisi 

kesehatan subyek saat itu. Selama hidup membiara di asrama, 

subyek memiliki sakit bronkitis dan harus menjalani pengobatan 

yang rutin. Kondisi asrama yang lembab membuat penyakit 

bronkitis yang diidap subyek menjadi semakin buruk, oleh karena 

itu subyek memutuskan untuk keluar dari asrama dan tidak 

melanjutkan kehidupan sebagai biarawati. Pada saat subyek 

masuk menjadi biarawati, subyek memiliki seorang kekasih yang 

menurut subyek sangat baik. Untuk menjadi seorang biarawati, 

seseorang tidak diperbolehkan menjalin relasi pacaran dan harus 

siap untuk hidup selibat (single untuk selamanya). Subyek dan 

kekasihnya waktu itu berkomitmen untuk tetap mengejar cita-cita 

masing-masing dan tidak mempermasalahkan keputusan tersebut. 
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Subyek bercerita bahwa hal itu mungkin terjadi karena saat itu 

kekasih subyek juga memiliki cita-cita yang sama, dan saat ini 

sudah terwujud menjadi seorang romo.  

Setelah keluar dari asrama, subyek memutuskan untuk 

meninggalkan kota Solo dan melamar pekerjaan sebagai guru SD 

di kota Klaten. Subyek mengajar di Klaten kurang lebih selama 

satu tahun, dan kemudian pindah ke kota asalnya di Semarang. 

Subyek pindah dari Klaten ke Semarang karena tertarik dengan 

lowongan pekerjaan sebagai guru di SD Barusari yang dahulu 

bernama SD Karangasem. Subyek melamar pekerjaan di SD 

Barusari dan kemudian diterima. Subyek mulai mengajar di SD 

Barusari pada tahun 1991. Pada awal subyek mengajar, SD 

Barusari masih merupakan sekolah reguler. Subyek mengajar 

wiyatabakti di SD Barusari selama sebelas tahun, barulah pada 

tahun 2002 subyek diangkat menjadi PNS. 

Subyek menceritakan bahwa pada tahun 2004 SD Barusari 

ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi sekolah inklusi, dan 

pada saat itu subyek ditunjuk menjadi panitia sekolah untuk 

menyiapkan perubahan dari sekolah reguler menjadi sekolah 

inklusi. Subyek pada saat itu mendapatkan sosialisasi dan 

pelatihan mengenai pendidikan inklusi yang diberikan oleh 

pemerintah. Subyek mengenal dan mendapatkan pengetahuan 

mengenai ABK secara resmi pada saat pelatihan tersebut. Satu 

tahun setelah SD Barusari menjadi sekolah inklusi, subyek 

melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana. Subyek berkuliah di 
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Universitas Terbuka dengan jurusan pendidikan. Subyek 

mengatakan bahwa sebenarnya subyek ingin mengambil jurusan 

pendidikan luar biasa, namun tidak memungkinkan. Jurusan 

pendidikan luar biasa waktu itu tidak ada di Semarang, yang 

terdekat adalah di kota Solo, sedangkan subyek harus mengajar 

di SD Barusari. Hal tersebut yang membuat subyek 

mengurungkan niat untuk berkuliah jurusan pendidikan luar 

biasa.  

Selama mengajar di SD Barusari subyek berpindah pindah 

tingkatan kelas setiap tahun, tidak menetap hanya pada satu 

kelas. Hampir semua tingkatan kelas sudah pernah subyek ajar. 

Namun akhir-akhir ini subyek mengajar tingkat atas, yaitu kelas 

lima. Subyek saat ini juga menjabat sebagai pengurus dana BOS 

untuk SD Barusari. Subyek juga aktif secara sosial di lingkungan 

tempat tinggalnya dan gereja. Subyek mengatakan bahwa cukup 

banyak kegiatan yang subyek ikuti saat ini, baik kegiatan di 

sekolah tempat subyek berkerja, maupun kegiatan di lingkungan 

masyarakat. 

 Subyek juga menceritakan bahwa putra subyek juga memiliki 

keinginan setelah lulus kuliah untuk masuk ke pelayanan gereja 

menjadi seorang biarawan. Namun saat ini masih didiskusikan 

karena suami subyek tidak menyetujui apabila sang putra 

menjadi seorang biarawan.  

2. Kondisi siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi 
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Siswa yang diajar oleh subyek terdiri atas siswa reguler dan 

siswa yang berkebutuhan khusus. SD Barusari menerima siswa 

tanpa melakukan test terlebih dahulu, hanya pendaftaraan melalui 

online dan sistem kuota. Sehingga sekolah tidak mengetahui 

kondisi detail dari calon siswa siswi nya. Proses assessment 

dilakukan oleh guru selama proses belajar mengajar berlangsung. 

Subyek saat ini mengajar kelas lima A dengan jumlah siswa 

sebanyak 26 anak. Di antara 26 anak tersebut ada lima orang 

anak yang memiliki kebutuhan khusus. Berdasarkan pemahaman 

subyek, kelima siswa ABK tersebut memiliki gangguan slow 

learner. Subyek selama ini menghadapi beragam jenis siswa 

berkebutuhan khusus, ada yang mudah untuk ditangani, ada pula 

yang sulit ditangani. Subyek bercerita bahwa dua tahun yang lalu 

subyek pernah mendapatkan siswa yang menurut subyek cukup 

sulit untuk ditangani. Siswa tersebut adalah siswa pindahan dari 

sekolah luar biasa, dan masuk ke SD Barusari pada kelas enam 

SD. Subyek mengatakan bahwa siswa tersebut sangat sulit 

mengikuti instruksi, seperti ketika disuruh menulis, dan kalaupun 

siswa tersebut mengikuti instruksi, siswa tersebut melakukannya 

dengan sangat lambat. Pernah juga subyek menghadapi siswa 

ABK yang sangat aktif dan sulit berkonsentrasi di kelas. Subyek 

mengatakan bahwa siswa aktif seperti itu biasanya memiliki 

perilaku yang sulit dikendalikan, seperti berjalan jalan dikelas, 

dan berteriak teriak. 
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Subyek mengatakan bahwa kondisi siswa di kelas sangatlah 

berpengaruh terhadap bagaimana subyek harus bersikap. Subyek 

secara pribadi sangat tertarik untuk mengajar ABK, hal itu pula 

yang memunculkan keinginan subyek dulu untuk berkuliah 

pendidikan luar biasa. Menurut subyek kondisi siswa 

berkebutuhan khusus yang paling sulit untuk ditangani adalah 

siswa yang tidak memberikan respon terhadap perintah guru dan 

sulit untuk diajak untuk berkomunikasi. Lebih mudah menurut 

subyek untuk mengajar siswa ABK yang aktif dan mau 

berkomunikasi dibandingkan dengan siswa ABK yang sangat 

pasif. Tapi menurut subyek untuk saat ini kelas yang diajar 

cenderung tidak terlalu menyulitkan, karena siswa ABK di kelas 

saat ini menurut subyek dapat diajak berkomunikasi dengan 

cukup baik. 

3. Faktor internal subyek sebagai guru sekolah inklusi 

Subyek sudah mengajar di beberapa sekolah dasar sejak tahun 

1986. Dari awal mengajar hingga saat ini subyek merasa bisa 

lebih memahami murid-murid nya terutama siswa berkebutuhan 

khsusus, karena semakin banyak pengalaman. Selama 32 tahun 

menjadi guru sekolah dasar, subyek mengajar berbagai tingkatan 

kelas, mulai dari kelas satu SD hingga kelas enam SD. Menurut 

pengalaman subyek selama mengajar di sekolah inklusi, tiap 

tingkatan kelas memiliki kesulitannya masing-masing. Subyek 

mengatakan bahwa tuntutan mengajar anak kelas lima dan enam 

adalah mempersiapkan siswa siswi untuk menghadapi ujian 
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kelulusan. Terutama untuk anak kelas enam harus diberi banyak 

latihan soal, termasuk siswa ABK. Subyek menjelaskan bahwa 

untuk siswa reguler maupun ABK diberikan soal yang sama pada 

saat ujian. Sedangkan untuk siswa dengan tingkat kelas yang 

lebih kecil, membutuhkan bimbingan yang intensif dan 

pembentukan karakter. 

Ketika pertama kali mengajar sekolah dasar di kota Solo, 

subyek tidak menjumpai siswa dengan kebutuhan khusus. 

Subyek menceritakan bahwa saat di Solo, sekolah tersebut 

melakukan tes seleksi untuk calon siswa siswinya, sehingga 

anak-anak dengan kekurangan dan kebutuhan khusus tidak 

diterima di sekolah tersebut. Kemudian saat berada di Klaten 

juga demikian, subyek tidak menemui siswa dengan kebutuhan 

khusus. Ketika mengajar di SD Barusari , subyek mendapati 

beberapa siswa yang menurut subyek mungkin memiliki 

kebutuhan khusus, tapi saat itu subyek belum mendapatkan 

sosialisasi dan pelatihan berkaitan dengan ABK, karena SD 

Barusari saat itu belum ditetapkan sebagai sekolah inklusi.  

Subyek mengenal ABK secara resmi ketika SD Barusari 

ditunjuk sebagai sekolah inklusi. Pengalaman subyek berinteraksi 

dengan ABK didapatkan selama proses belajar mengajar di 

sekolah inklusi. Subyek mengalami proses perubahan SD 

Barusari dari sekolah reguler menjadi sekolah inklusi. Saat itu 

sekolah Barusari ditunjuk oleh pemerintah kota Semarang. Saat 

resmi menjadi sekolah inklusi, SD Barusari membentuk panitia 



68 
 
 

kepengurusan yang beranggotakan para guru. Subyek termasuk 

sebagai panitia tersebut, sehingga subyek bersama dengan 

beberapa guru lain dikirim oleh SD Barusari untuk mengikuti 

pelatihan di pusat. Pelatihan tersebut diadakan oleh pemerintah 

pusat dan diikuti oleh perwakilan guru dari sekolah negeri inklusi 

dari seluruh indonesia.  

Subyek pertama kali mengikuti penataran atau pelatihan di 

kota Solo selama dua minggu. Subyek menceritakan bahwa 

materi mengenai ABK selama pelatihan diberikan oleh ahli yang 

memahami anak kebutuhan khusus. Dari pelatihan yang 

diberikan oleh pemerintah, subyek mendapatkan pengetahuan 

mengenai assessment, kemudian cara untuk menangani ABK di 

kelas. Subyek mendapat wawasan baru mengenai ABK dari 

pelatihan tersebut, akan tetapi subyek merasa hal itu kurang 

cukup. Menurut subyek, pelatihan yang selama ini ia terima 

terlalu bersifat teori. Sedangkan sebagai seorang guru, subyek 

membutuhkan pelatihan yang lebih prakits dan mudah diterapkan 

di kelas. Subyek pada akhirnya lebih banyak belajar mengenai 

ABK di lapangan, saat proses pembelajaran sehari-hari di SD 

Barusari.  

Subyek juga mendapatkan pelatihan mengenai cara 

penyusunan PPI (Program Pendidikan Indvidual). Meskipun 

demikian, sampai sekarang PPI juga belum diterapkan di SD 

Barusari. Setelah pelatihan, subyek ditugaskan untuk menerapkan 

nya di dalam proses belajar mengajar dan juga diharapkan untuk 
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menularkan ilmu tersebut kepada teman sesama guru SD 

Barusari yang tidak mengikuti pelatihan. Pada awal pembentukan 

sekolah inklusi, pelatihan tersebut rutin dilakukan oleh 

pemerintah pusat setahun sekali, namun akhir-akhir ini sudah 

tidak pernah lagi diadakan. Subyek mengatakan bahwa pelatihan 

terakhir yang ia ikuti sudah cukup lama, dan bertempat di kota 

Batam. 

Subyek menghargai keberadaan siswa berkebutuhan khusus 

yang ada di kelasnya, sama halnya dengan siswa reguler. Siswa 

dengan kebutuhan khusus juga diberikan perhatian khusus, 

karena menurut subyek siswa-siswa tersebut membutuhkan 

pelayanan yang lebih di sekolah. Pada awal tahun ajaran baru 

subyek juga berusaha mengenali karakteristik masing-masing 

siswa nya. Subyek juga berusaha mengidentifikasi kekurangan 

dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, serta melibatkan 

pihak dari orang tua siswa untuk bisa bekerja sama dalam proses 

pembelajaran.  Subyek mengatakan bahwa pengembangan 

kompetensi sebagai guru sekolah inklusi saat ini masih kurang, 

karena sudah tidak ada lagi pelatihan dari ahlinya. Meskipun 

demikian sebagai guru, subyek tetap terus belajar untuk 

meningkatkan kompetensi nya, seperti saat pemerintah 

menerapkan kurtilas. 

Subyek merasa bahwa siswa ABK itu perlu diberikan 

pelayanan yang lebih terutama oleh guru. Subyek yakin bahwa 

dengan cinta, maka guru dapat membimbing siswa apapun 
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kondisinya. Ketika disuruh memilih antara siswa reguler dan 

siswa berkebutuhan khusus, subyek lebih memilih untuk 

mengajar siswa dengan kebutuhan khusus. Menurut subyek, 

mengajar ABK di sekolah inklusi adalah bentuk pelayanannya 

sekarang di dunia pendidikan. Dengan mendampingi ABK, 

subyek belajar untuk menjadi pribadi yang lebih sabar. Subyek 

mengatakan bahwa memang cita-cita subyek untuk menjadi 

suster, menjadi pelayan gereja tidak terwujud, tetapi subyek tetap 

yakin bahwa dia bisa melakukan pelayanan melalui pekerjaannya 

sebagai seorang guru yaitu mendidik dengan cinta siswa 

siswanya, termasuk ABK. 

Secara umum subyek mendukung pemerintahan yang 

menerapkan pendidikan sekolah di Indonesia. Subyek yang 

memang tertarik untuk mendidik ABK, merasa bahwa sekolah 

inklusi dapat memudahkan para orang tua dengan anak 

berkebutuhan khusus. Hanya saja menurut subyek penerapan 

pendidikan inklusi saat ini dirasa belum optimal, karena banyak 

hal yang belum sesuai dengan yang seharusnya. Subyek 

menyayangkan pemerintah yang hanya memberikan fasilitas 

seperti sarana prasarana tanpa memberikan pelatihan yang cukup 

terhadap sekolah inklusi. Mekipun demikian subyek memiliki 

keyakinan bahwa siswa berkebutuhan khusus perlu diberikan 

pelayanan yang lebih, dan dalam mengajar mereka, seorang guru 

harus mengajar dengan cinta. Subyek juta mengatakan bahwa 
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selain pemerintah, guru berperan penting untuk membawa arah 

dari pendidikan inklusi itu sendiri. 

4. Faktor lingkungan yang memengaruhi sikap guru terhadap 

ABK di sekolah inklusi 

Menurut subyek , orang tua dan lingkungan sekitar sangatlah 

berpengaruh terhadap siswa berkebutuhan khusus di sekolah 

inklusi. Subyek juga mengatakan bahwa orangtua yang 

kooperatif tentu akan membuat guru lebih maksimal dalam 

memberikan pengajaran kepada siswa. Subyek saat ini juga 

melibatkan orang tua untuk me monitoring perkembangan anak, 

megenai tugas sekolah, dan kegiatan sekolah. Meskipun 

demikian, menurut subyek, sebagian orang tua dan keluarga 

siswa hanya bersikap pasrah dengan kondisi anaknya, sehingga 

kurang memiliki usaha untuk menangani anak yang bekebutuhan 

khusus. Selain lingkungan keluarga, lingkungan di sekolah juga 

diakui subyek sangat berpengaruh baginya dalam mengajar siswa 

berkebutuhan khusus. Subyek mengatakan bahwa saat ini 

fasilitas yang dimiliki sekolah cukup memadai dan lengkap, 

karena didukung juga oleh pemerintah. 

Terdapat fasilitas yang menurut subyek penting namun belum 

disediakan di sekolah yaitu guru pendamping khusus. Guru 

pendamping khusus seharusnya ada di setiap kelas untuk 

membantu guru dalam mengajar anak berkebutuhan khusus. 

Tidak adanya GPK sampai saat ini cukup menyulitkan subyek 

dalam menangani kelas inklusi. 
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Menurut subyek, kepala sekolah Barusari saat ini cukup 

kooperatif. Ketika subyek memiliki gagasan untuk memberikan 

jam tambahan bagi siswa, kepala sekolah memberikan ijin dan 

mendukung sepenuhnya. Kepala sekolah juga seringkali 

berkonsultasi dengan subyek karena merasa subyek sudah lebih 

lama dan lebih banyak pengalaman mengajar di sekolah inklusi. 

Namun subyek merasa bahwa kepala sekolah masih kurang 

memberikan perhatian bagi siswa berkebutuhan khusus. Subyek 

merasa kepala sekolah terbilang pasif dalam hal pengembangan 

inklusi. 

5. Sikap terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi 

Subyek memiliki jiwa pelayanan sejak ia kecil, dan sempat 

bercita-cita sebagai seorang suster. Hal ini subyek bawa hingga 

saat ini, subyek mengatakan bahwa pelayanan nya sekarang 

adalah di dunia pendidikan, termasuk pada siswa dengan 

kebutuhan khusus. Subyek mengatakan bahwa dalam mengajar 

siswa berkebutuhan khusus, subyek berpedoman pada ajaran 

agama yaitu cinta kasih. Subyek yakin jika ia mengajar dengan 

cinta maka anak-anak juga akan mendapatkan hal yang positif, 

karena gurulah yang berperan untuk membawa kemajuan bagi 

siswa-siswinya.  

Subyek lebih tertarik untuk mengajar ABK dibandingkan 

dengan anak reguler, hal ini karena subyek merasa kasihan dan 

ingin memberikan pelayanan yang lebih bagi siswa berkebutuhan 

khusus tersebut. Saat akan berkuliah S1 pun subyek sebenarnya 
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ingin masuk jurusan pendidikan luar biasa, namun hal ini tidak 

memungkinkan karena universitas yang memiliki fakultas itu 

berada di luar kota. Subyek ingin berkuliah pendidikan luar biasa 

karena saat itu subyek sudah menjadi bagian dari pengurus 

sekolah inklusi Barusari, dan menurut subyek akan baik jika ia 

mendalami pendidikan tersebut dan bisa menerapkannya di 

sekolah. 

Pada saat mengajar anak berkebutuhan khusus di sekolah 

inklusi, subyek pernah merasa hampir putus asa karena kondisi 

siswa yang sangat sulit untuk dikendalikan. Subyek pun juga 

menjabarkan bahwa ia cenderung lebih memilih ABK yang aktif 

dibandingkan yang pasif. Hal ini karena ABK yang aktif lebih 

mudah untuk dikendalikan oleh subyek, misalnya saja yang sulit 

konsentrasi dan tidak mengkuti instruksi guru, maka subyek akan 

melakukan pendekatan dengan memberikan reward atau 

hukuman bagi si anak. Sedangkan siswa berkebutuhan khusus 

yang sangat pasif dan tidak responsif akan lebih sulit untuk 

didekati. 

Subyek menceritakan beberapa kasus yang pernah ia jumpai 

di kelas, saat itu ada anak kelas enam yang pindah dari SLB ke 

Barusari. Siswa tersebut sangat lamban belajar, dan belum bisa 

menulis, sehingga subyek harus bekerja kerasa untuk mengajari 

dan mempersiapkan siswa tersebut untuk ujian. Subyek 

memberikan reward seperti acungan jempol, nilai yang baik saat 

siswa tersebut mau untuk belajar menulis. Subyek merasa lebih 
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tertantang dan puas apabila dapat mengajari anak berkebutuhan 

khsusus.  

Subyek juga pernah mengajar siswa yang sangat sulit 

berkonsentrasi di kelas, dan sering berteriak-teriak di kelas. 

Subyek melakukan pendekatan dan membuat anak tersebut 

nyaman dengan subyek. Subyek juga menjadi guru private di 

rumah atas permintaan orang tua siswa tersebut, sehingga subyek 

lebih intens dalam memberikan pengajaran. Ketika siswa tersebut 

sulit dikendalikan dikelas, maka subyek mengancam untuk tidak 

mau lagi mengajar di rumah, menurut subyek hal ini cukup 

berhasil untuk mengendalikan siswa tersebut. 

Selain mengajar pada jam yang sudah ditetapkan, subyek juga 

berinisiatif untuk memberikan tambahan pelajaran kepada siswa-

siswi kelas yang dirasanya kurang termasuk siswa dengan 

kebutuhan khusus. Subyek berkonsultasi dengan kepala sekolah 

dan mendapat persetujuan, selain itu juga subyek mendiskusikan 

dengan orang tua siswa agar tambahan pelajaran ini dapat 

berjalan dengan baik. Subyek juga membuat group whatsapp 

yang beranggotakan orang tua siswa kelasnya. Hal ini menurut 

subyek perlu dilakukan agar ada relasi antara orang tua dengan 

guru untuk me monitoring perkembangan anak di rumah dan di 

sekolah. Group ini sebagai pengganti dari buku penghubung yang 

sebelumnya pernah subyek usulkan kepada kepala sekolah, 

namun saat ini belum terealisasikan. Menurut subyek perlu untuk 
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anak sekolah dasar memiliki buku penghubung antara guru di 

sekolah dan orang tua di rumah.  

Dalam hal mendidik anak berekebutuhan khusus, subyek 

mementingkan pendidikan karakter. Subyek berpikir bahwa 

dengan karakter yang baik, maka seseorang dapat menjadi 

sukses. Subyek menanamkan kejujuran dan kedisiplinan sebagai 

bentuk pendidikan karakter. Subyek dalam proses pembelajaran 

juga memiliki pengaturan tempat duduk khusus. Format tempat 

duduk murid di kelas subyek diatur dengan bentuk berkelompok 

sebanyak lima hingga enam orang, dengan meja yang 

digabungkan dan siswa duduk mengitari meja membentuk letter 

U. Kelompok-kelompok tersebut beranggotakan siswa dengan 

beragam tingkat kemampuan, ada siswa yang cukup cerdas, ada 

yang rata-rata, ada yang kurang dan ada yang berkebutuhan 

khusus. Penataan kursi ini adalah ide dari subyek dengan tujuan 

untuk membuat siswa-siswinya saling membantu dan membuat 

murid dengan kebutuhan khusus lebih diterima di kelas. 

Dalam proses pembelajaran, subyek juga selalu melibatkan 

semua siswa terutama siswa dengan kebutuhan khusus, misalkan 

siswa yang lambat membaca, subyek akan sering memberikan 

tugas untuk membaca di depan kelas agar siswa tersebut bisa 

lebih termotivasi untuk maju. Subyek juga memberikan hukuman 

bagi siswa nya yang tidak menaati aturan, misalnya tidak 

mengerjakan PR, subyek membuat catatan khusus yang nantinya 
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akan dilaporkan kepada orang tua murid.  Hukuman ini menurut 

subyek efektif untuk mengontrol siswa yang misbehavior. 

Subyek sangat mendukung adanya pendidkan inklusi yang 

menyatukan anak berkebutuhan khusus dengan reguler. 

Meskipun banyak kekurangan yang masih dirasakan subyek, tapi 

subyek merasa sangat tertarik dan mencintai pekerjaan nya 

sebagai guru di sekolah inklusi.  

c. Hasil Observasi Subyek I 

Saat observasi dilakukan di kelas, subyek mengenakan 

pakaian olahraga karena bertepatan dengan hari Jumat , di mana 

hari itu diadakan senam bersama. Subyek mengajar kelas 5A, 

yang berjumlah 26 murid dengan anak laki-laki sebanyak 12 

orang dan anak perempuan berjumlah 14 anak. Subyek 

memperkenalkan peneliti di depan kelas sebelum pelajaran 

dimulai. Setelah selesai memperkenalkan diri, peneliti duduk di 

bangku paling belakang agar dapat melakukan pengamatan 

terhadap proses belajar yang sedang berlangsung. 

Kondisi kelas yang diajar oleh subyek cukup berwarna 

dengan banyak hiasan seperti lukisan dan hasil karya murid-

murid. Tembok kelas juga dihiasi dengan berbagai gambar yang 

berwarna warni. Kondisi kelas cukup rapi dan bersih, sehingga 

terasa cukup nyaman. Meskipun tidak dilengkapi dengan fasilitas 

pendingin ruangan, di dalam kelas tidak terlalu panas.  

Format tempat duduk siswa di dalam kelas dibuat dengan 

posisi berkelompok sebanyak lima hingga enam orang 
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membentuk letter U. Sehingga terdapat lima kelompok di dalam 

kelas tersebut. Subyek mengajar dengan berdiri di tengah kelas, 

sehingga jarak antara guru dan murid terbilang cukup dekat untuk 

berinteraksi. 

Subyek memulai pelajaran hari itu dengan meminta para 

murid mengeluarkan buku, dan membuka halaman pada materi 

ketiga. Pada materi tiga tersebut berisikan tema makanan sehat, 

yang didalam nya bermuatan mata pelajaran matematika, bahasa, 

dan ilmu pengetahuan alam. Subyek pertama-tama meminta para 

murid untuk membaca bacaan yang ada di dalam buku, kemudian 

subyek membuka pertanyaan bagi yang menemukan istilah yang 

asing dan perlu dijelaskan. 

Subyek selalu menunjuk murid dengan memanggil nama pada 

saat memberikan pertanyaan ataupun meminta jawaban. Pada 

saat membahas tema tiga, subyek menunjuk satu siswa dengan 

inisal L untuk maju dan membacakan sebuah alinea dari buku. L 

terlihat sangat malu dan membaca dengan kurang lancar, namun 

subyek tetap mendorong L untuk menyelesaikan bacaan tersebut. 

Setelah selesai membaca, subyek mengajukan pertanyaan kepada 

L, dan saat itu L diam cukup lama untuk menjawab pertanyaan 

subyek. Subyek kemudian meminta bantuan teman-teman sekelas 

untuk menemukan jawabannya, setelah itu subyek meminta L 

untuk mengulang jawaban yang sudah diberikan teman-teman 

sekelas. Setelah berhasil menjawab, subyek meminta L untuk 

kembali ke tempat duduk. 
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Subyek melanjutkan dengan materi keempat yang berjudul 

Hentikan Membuang Sampah di Sungai. Subyek kembali 

meminta murid-murid memerhatikan dua buah gambar di dalam 

buku dan kemudian meminta mereka untuk menyebutkan 

perbedaan gambar satu dengan yang lainnya. Terdapat gambar 

sungai yang terlihat bersih dan yang lain adalah gambar sungai 

yang penuh dengan sampah. Subyek kembali memanggil salah 

satu siswa dengan inisail A, yang saat itu sedang sibuk berbicara 

dengan teman di sebelahnya. Subyek menanyakan pada A 

mengenai perbedaan kedua gambar di buku, dan A dapat 

menjawab dengan benar. Subyek kemudian meminta A untuk 

menunjukkan hasil pekerjaan rumah yang diberikan subyek 

kemarin. Ternyata A tidak mengerjakan pekerjaan rumah 

tersebut. Subyek meminta semua murid untuk menyiapkan 

pekerjaan rumah yang diberikan subyek untuk diperiksa. Setelah 

berkeliling untuk memeriksa pekerjaan rumah, subyek kembali 

ke depan kelas dan berbicara kepada A yang sedari tadi masih 

berada di depan. Subyek menanyakan alasan A tidak 

mengerjakan pekerjaan tersebut,  dan kemudian memberikan 

hukuman dengan mencatat nama A pada khusus yang memang 

dibuat subyek untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran siswa. 

Subyek kemudian menyuruh A untuk kembali ke tempat duduk, 

dan di depan kelas subyek memberikan pesan kepada murid-

murid mengenai pentingnya kedisiplinan. 
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Selain membahas tema yang terdapat dalam buku, subyek 

juga sering menyelipkan pembelajaran karakter seperti 

kedisiplinan, kemandirian, dan berbagi. Subyek mengajarkan 

pendidikan karakter dengan memberikan contoh baik dan buruk 

dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam hal kemandirian, 

subyek meminta para murid agar lebih sering membantu orang 

tua dibandingkan merepotkan orangtua, dengan mencuci 

peralatan makan sendiri, membersihkan kamar sendiri, 

membantu pekerjaan di rumah, dan lain sebagainya. Selama 

proses belajar mengajar, subyek selalu melibatkan siswa-siswi 

untuk menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan, dan 

melaksakan suatu instruksi. Siswa-siswi juga terlihat memberikan 

perhatian dan konsentrasi kepada subyek selama mengajar. 

d. Analisis Subyek I 

Berdasarkan pada hasil wawancara dan pengamatan peneliti, 

subyek memiliki sikap positif yang cukup menonjol terhadap 

anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.  Secara afektif, 

subyek memiliki perasaan senang atau tertarik terhadap anak 

berkebutuhan khusus. Subyek lebih memilih untuk mengajar 

siswa berkebutuhan khusus dibandingkan siswa reguler, karena 

subyek memiliki kepuasan tersendiri ketika dapat membimbing 

dan mendidik anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi 

dengan baik. Subyek juga mengatakan bahwa ia mengajar siswa 

berkebutuhan khusus di sekolah inklusi dengan cinta kasih, hal 
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ini sesuai dengan jiwa pelayanan yang dimiliki subyek sejak 

dahulu. 

Dalam mendidik anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi 

subyek melakukan beberapa hal yang bertujuan untuk kemajuan 

anak-anak tersebut. Seperti penataan kursi, subyek memikirkan 

penataan kursi secara berkelompok agar anak yang memiliki 

kemampuan lebih dapat membantu teman yang kurang dan siswa 

berkebutuhan khusus juga dapat bergabung dan diterima oleh 

siswa lain. Subyek juga mengadakan pelajaran tambahan yang 

ditujukan bagi siswa berkebutuhan khusus dan juga siswa yang 

memerlukan tambahan. Selama proses pembelajaran, subyek juga 

mengembangkan sikap positif terhadap ABK, dengan melibatkan 

secara aktif siswa-siswa tersebut dalam kegiatan belajar di kelas. 

Dalam menghadapi siswa berkebutuhan khusus subyek memilih 

untuk menggunakan reward dan punishment sebagai cara untuk 

mengatur dan mendidik anak berkebutuhan khusus di kelas 

inklusi. 

Faktor yang memengaruhi sikap subyek terhadap anak 

berkebutuhan khusus di sekolah inklusi antara lain adalah faktor 

siswa. Siswa berkebutuhan khusus yang diajar oleh subyek 

memiliki kondisi yang berbeda-beda. Menurut pemahaman 

subyek ada siswa berkebutuhan khusus yang cukup sulit 

diatangani, yaitu siswa yang sulit diajak berkomunikasi, atau 

yang diakatakan subyek pasif dan tidak merespon. Subyek tidak 

menyebutkan jenis gangguan tertentu, tapi kondisi siswa 
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berkebutuhan khusus sangat berpengaruh bagaimana subyek 

bersikap. Kondisi siswa berkebutuhan yang lebih aktif lebih 

dipilih subyek dibandingan siswa berkebutuhan khusus yang 

pasif dan tidak responsif. Menurut peneliti, siswa yang dikatakan 

subyek pasif adalah siswa berkebutuhan khusus yang sulit untuk 

menerima instruksi dan sulit berkomunikasi dengan subyek. 

Subyek merasa lebih mampu mengajar dan mengatur siswa yang 

aktif karena menurut subyek siswa tersebut dapat memahami 

instruksi dari subyek. Sebaliknya siswa yang pasif tadi, membuat 

subyek tidak terlalu yakin akan kemampuannya untuk mendidik 

dan mengatur siswa tersebut. Kondisi siswa yang dianggap 

subyek lebih menyulitkan akan memengaruhi pola pikir subyek 

dan afek yang muncul terhadap siswa tersebut. 

Faktor internal subyek sebagai guru juga memengaruhi sikap 

subyek terhadap ABK di sekolah inklusi, seperti lamanya 

pengalaman subyek mengajar. Semakin lama dan banyak 

pengalaman mengajar menurut subyek membuatnya semakin bisa 

memahami siswa berkebutuhan khusus. Pada awal mengajar di 

sekolah inklusi subyek tidak memiliki banyak pengalaman 

menghadapi ABK, dengan pengalaman mengajar kelas inklusi 

selama 15 tahun, subyek lebih percaya diri dan semakin 

mencintai siswa berkebutuhan khusus. 

Pengalaman berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus 

juga mengembangkan minat subyek terhadap siswa berkebutuhan 

khusus, dijelaskan bahwa subyek tertarik untuk berkuliah 
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pendidikan luar biasa setelah SD Barusari ditetapkan sebagai 

sekolah inklusi. Subyek mengatakan bahwa setelah pengalaman 

mengajar kurang lebih satu tahun, subyek menjadi tertarik untuk 

mengetahui lebih banyak tentang anak berkebutuhan khusus. Dan 

perasaan tertarik untuk mengajar siswa berkebutuhan khusus ia 

miliki sampai sekarang. 

Selama mengajar di sekolah inklusi subyek mengikuti 

beberapa pelatihan yang berkaitan dengan anak berkebutuhan 

khusus. Meskipun subyek merasa pelatihan yang diberikan 

kurang, tetapi pelatihan yang sudah ia ikuti dapat membantu 

subyek mendapatkan pengetahuan tentang ABK. Subyek 

mengatakan apabila pelatihan itu hanya bersifat teori dan ia perlu 

secara mandiri menerapkan di kelas. Bisa dikatakan meskipun 

tidak besar pelatihan memberi pengaruh terhadap sikap subyek 

terhadap dengan ABK. Menurut subyek pelatihan harus diadakan 

secara rutin karena penting untuk mengoptimalkan kemampuan 

guru inklusi.  

Sikap positif subyek terhadap anak berkebutuhan khusus 

ternyata juga berbanding lurus dengan kompetensi yang dimiliki 

subyek. Sebagai guru sekolah inklusi subyek memiliki 

kompetensi seperti menghargai keberadaan ABK di kelas, 

mengenal karakteristik siswa, mengidentifikasi kebutuhan belajar 

siswa, memberikan target kepada ABK, bekerjasama dengan 

pihak lain, memiliki kemauan belajar terus menerus,  memiliki 

minat terhadap anak berkebutuhan khusus, dan serta sikap yang 
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positif. Kompetensi yang dimiliki subyek dapat menjadi bentuk 

sikap positif subyek terhadap ABK di sekolah inklusi. 

Faktor internal dari subyek yang cukup menonjol adalah 

keyakinan-keyakinan atau nilai yang dimiliki subyek. Cita-cita 

subyek untuk menjadi seorang suster menandakan bahwa subyek 

memiliki jiwa melayani yang tinggi. Subyek meyakini bahwa 

profesinya saat ini sebagai guru adalah bagian dari pelayanan 

yang ia lakukan dengan penuh cinta termasuk mengajar dan 

mendidik anak berkebutuhan khusus. Subyek juga memiliki 

keyakinan bahwa sukses tidaknya pendidikan inklusi sangat 

bergantung dari guru, hal ini yang membuat subyek 

mengembangkan sikap yang positif terhadap anak berkebutuhan 

khusus tersebut.  

Selain itu juga terdapat faktor lingkungan yang memengaruhi 

sikap subyek terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah 

inklusi. Subyek mengatakan bahwa orang tua dan lingkungan 

ABK di rumah sangat memengaruhi bagaimana kemajuan ABK 

di sekolah. Subyek berusaha menjalin komunikasi dengan orang 

tua siswa terutama siswa berkebutuhan khusus agar orang tua 

dapat membantu subyek dalam mendidik paras siswa di rumah. 

Subyek mengatakan bahwa kebanyakan orang tua siswa 

berekebutuhan khusus pasrah sepenuhnya kepada sekolah dan 

tidak melakukan pengawasan terhadap proses belajar siswa di 

rumah. Hal ini yang menyulitkan subyek dalam mendidikan 
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siswa tersebut. Subyek dapat mendidik lebih optimal pada ABK 

dengan orang tua yang juga kooperatif. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolahmemberi pengaruh 

terhadap peran subyek sebagai guru. Ketika subyek memiliki 

gagasan untuk diterapkan di kelas inklusi, kepala sekolah 

cenderung selalu mendukung secara penuh. Meskipun demikian 

subyek merasa bahwa kepala sekolah masih kurang memberikan 

perhatian kepada siswa berkebutuhan khusus, jadi sering 

diabaikan. Lingkungan sekolah dan fasilitas di sekolah menurut 

subyek sudah cukup baik dan lengkap, dengan berbagai sarana 

dan prasarana. Fasilitas yang dimaksud subyek mulai dari 

bangunan kelas, perlengkapan seperti komputer, speaker, 

proyektor, CD panduan kelas inklusi. Menurut subyek sekolah 

dan lingkungan sekolah cukup mendukungnya untuk bisa 

mengajar kelas inklusi dengan baik. 

Pemerintah selaku pencetus dan penyelenggara pendidikan 

inklusi dirasa subyek saat ini kurang memberikan pelatihan dan 

hanya fokus pada penyediaan sarana prasarana. Hal ini tentu 

sangat berpengaruh terhadap subyek yang mengajar ABK secara 

langsung di sekolah inklusi. Termasuk tidak tersedianya GPK 

sangat berpengaruh terhadap kinerja subyek di kelas. Subyek 

merasa dengan tidak tersedianya GPK, guru memiliki beban yang 

berat untuk mengajar kelas inklusi. guru menjadi pengajar 

tunggal di kelas yang harus fokus kepada murid reguler dan 

murid berkebutuhan khusus. Secara garis besar menurut subyek 
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terdapat beberapa kekurangan dari pemerintah dan mungkin 

kepala sekolah, tetapi hal tersebut tidak terlalu memengaruhi 

subyek dalam mengembangkan sikap positif terhadap ABK 

disekolah inklusi. 
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Bagan 2 

Dinamika Psikologis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Sikap Subyek I Terhadap 

ABK di sekolah inklusi 

 

Sikap Guru Terhadap Anak 

Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi 

• Afek 

✓ Memiliki ketertarikan terhadap 

ABK 

✓ Kepuasan mengajar ABK 

✓ Mendidik ABK dengan rasa cinta 

• Kognisi  

✓ Guru perlu memiliki gagasan dan 

ide yang dapat diterapkan di kelas 

untuk mengoptimalkan 

pembelajaran ABK di sekolah 

inklusi 

✓ Memilih metode pendekatan yang 

dirasa sesuai adalah penting untuk 

kebutuhan siswa berkebutuhan 

khusus 

✓ Pekerjaan sebagai pelayanan dan 

dilakukan dengan cinta akan 

berhasil 

• Konatif 

✓ Pengajaran dengan cara yang 

sesuai untuk setting kelas inkusi 
✓ Mengadakan jam tambahan 

pelajaran bagi siswa berkebutuhan 

khusus 
✓ Melakukan komunikasi dan 

kerjasama dengan pihak terkait 

seperti orang tua dan kepala 

sekolah 

Faktor Siswa 

Lebih mudah bagi subyek untuk mengatur 

dan mendidik siswa ABK yang aktif dan 

dapat berkomunikasi. 

Faktor Guru 

• Lamanya subyek mengajar dan 

bertambahnya pengalaman berinteraksi 

dengan ABK membuat subyek lebih 

memahami dan percaya diri dalam 

mengajar ABK 

• Pelatihan yang diikuti subyek memberikan 

pengetahuan secara teori, dan subyek 

mengembangkan secara pribadi di 

lapangan. 

• Subyek memiliki kompetensi sebagai guru 

sekolah inklusi (menghargai keberadaan 

ABK di kelas, bekerjasama dengan pihak 

terkait, memiliki kemauan belajar untuk 

pengembangan profesi, mengenal 

karakteristik siswa berkebutuhan khusus,  

memiliki value yang positif terhadap 

ABK, bersikap positif, memiliki minat 

terhadap ABK) 

• Keyakinan bahwa subyek mengajar 

sebagai bentuk pelayanan sangat 

berpengaruh terhadap sikap positif subyek 

terhadap ABK. Subyek Juga memiliki 

keyakinan bahwa guru yang memegang 

kendali baik buruknya pendidikan inklusi. 

 

Faktor Lingkungan 

Dukungan kepala sekolah terhadap gagasan-

gagasan subyek dalam mengajar ABK 

membantu subyek mengembangkan sikap 

positif. 

Orang tua siswa berkebutuhan khusus yang 

kooperatif memudahkan subyek dalam 

mengajar ABK. 
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2. Subjek II 

a. Identitas Subjek II 

Nama   : M  

Umur  : 52 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat  : Semarang 

Pendidikan  : S1 Pendidikan Dasar 

Mengajar di Barusari : Sejak tahun 2008 

b. Hasil Wawancara Subjek II 

1. Latar Belakang Subyek 

Subyek merupakan salah seorang guru SDN Barusari 01yang 

sudah mengajar sejak tahun 2008. Subyek lahir pada tahun 1967, 

dan saat ini berusia 52 tahun. Subyek sudah berkeluarga dan 

memiliki dua orang putri yang berusia 23 tahun dan 28 tahun, 

dan keduanya sudah bekerja. Subyek tinggal bersama suaminya 

yang berusia 56 tahun , dan tinggal di daerah Semarang Selatan. 

Subyek merupakan lulusan Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar 

dari Universitas Terbuka di kota Semarang. Subyek lulus dari UT 

pada tahun 1990, sebelumnya subyek bersekolah di Sekolah 

Pendidikan Guru. Setelah lulus dari UT, subyek bekerja sebagai 

guru sekolah dasar di SD Islam Gergaji Semarang. Subyek 

mengajar di SD Islam Gergaji selama enam tahun hingga tahun 

1996. Selama mengajar di SD Islam Gergaji subyek tidak pernah 

mengajar anak berkebutuhan khusus, karena memang SD Islam 

Gergaji adalah sekolah swasta non inklusi. 
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Setelah mengajar di SD Islam Gergaji, subyek mencari 

pengalaman baru dan mendaftar menjadi guru di SD Negeri 

Lempongsari Semarang. Subyek mengajar di SDN Lempogsari 

Semarang hanya selama satu tahun. Subyek mengatakan bahwa 

saat itu uang yang didapatkan dari hasil mengajar di SDN 

Lempongsari terbilang kecil, dan subyek memutuskan untuk 

mencari sekolah dasar swasta lagi yang menurut subyek dapat 

menghasilkan uang lebih banyak dibandingkan dengan sekolah 

negeri, karena saat itu subyek juga belum berstatus sebagai guru 

PNS.  

Subyek kemudian mendaftar dan diterima mengajar di SDIT 

Al Firdaus Semarang. SDIT Al Firdaus merupakan Sekolah 

Dasar swasta yang berbasis agama Islam. Subyek mengajar di 

SDIT Al Firdaus Semarang muai tahun 1998 sampai tahun 2008. 

Subyek menceritakan bahwa di SDIT Al Firdaus sebagian besar 

siswa siswinya berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi 

menengah ke atas. Selama di SDIT Al Firdaus subyek mengajar 

beberapa siswa berkebutuhan khusus. Subyek mengatakan bahwa 

siswa berkebutuhan khusus di SDIT Al Firdaus menjalani terapi 

di luar sekolah dan dibawah pengawasan psikolog. Subyek 

menjelaskan bahwa pertama kali subyek mengajar dan 

berinteraksi seacara rutin dengan ABK adalah saat menjadi guru 

di SDIT Al Firdaus.  

Pada tahun 2008 subyek memutuskan untuk mengikuti seleksi 

calon pegawai negeri sipil. Kemudian subyek diterima menjadi 
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guru PNS dan ditempatkan di Sekolah Dasar Negeri Barusari 01 

Semarang. Subyek memang sudah sejak dahulu bercita cita untuk 

menjadi seorang guru PNS. Subyek mengatakan bahwa pada saat 

itu subyek sudah mengetahui bahwa SDN Barusari 01 Semarang 

merupakan SD Inklusi, meskipun subyek belum pernah mendapat 

pelatihan secara khusus mengenai pendidikan inklusi. 

Subyek pertama kalinya mendapatkan pelatihan mengenai 

pendidikan inklusi pada saat awal mengajar di SD Barusari. 

Selama mengajar di SD Barusari sejak tahun 2008 hingga 

sekarang, subyek sudah mengajar berbagai tingkatan kelas. 

Tetapi paling sering subyek mengajar pada tingkat kelas kecil, 

seperti saat ini subyek mengajar di kelas satu. Saat ini subyek 

sibuk menjalankan profesinya sebagai guru dan juga ibu rumah 

tangga. 

 

2. Kondisi siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi 

Subyek saat ini mengajar siswa kelas 1A dengan jumlah siswa 

28 orang. Di dalam kelas yang diajar subyek terdapat lima siswa 

berkebutuhan khusus. Subyek menjelaskan bahwa sistem 

penerimaan siswa di SDN Barusari 01 Semarang tidak 

berdasarkan seleksi tes. Siswa reguler maupun berkebutuhan 

khusus dapat mendaftar melalui online. Sekolah akan menerima 

siswa selama kuota masih mencukupi. Selain dari pendaftaraan di 

website, subyek juga menjelaskan bahwa skolah menerima siswa 

yang direkomendasikan oleh dinas kota. 
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Dinas kota merekomendasikan siswa berkebutuhan khusus 

yang sudah dites oleh psikolog kepada SD Barusari. Calon siswa 

yang telah direkomendasikan oleh dinas kota harus diterima 

menjadi siswa oleh SD Barusari. Subyek menjelaskan bahwa di 

kelasnya terdapat dua siswa yang berasal dari rekomendasi dinas 

kota. Kondisi siswa berkebutuhan khusus di kelas subyek 

bervariasi, terdapat siswa yang slow learner, yang sulit membaca 

dan berhitung. Ada pula siswa kebutuhan khusus yang sulit untuk 

berkonsentrasi dan sulit mengikuti instruksi. 

Subyek mengatakan bahwa terdapat perbedaan kondisi siswa 

berkebutuhan khusus di SD Barusari dengan siswa berkebutuhan 

khusus saat subyek mengajar di SDIT Al Firdaus. Ketika 

mengajar di SDIT Al Firdaus, siswa berkebutuhan khusus 

melakukan terapi di luar sekolah, sehingga kondisi siswa bisa 

dibilang sudah cukup baik selama di sekolah. Subyek sudah 

mendapat pengarahan dari psikolog siswa berkebutuhan khusus 

di Al Firdaus mengenai kondisi dan penanganan siswa tersebut 

selama di sekolah. Misalnya siswa dengan gangguan konsentrasi, 

subyek mengajar siswa tersebut dengan jeda setiap sepuluh 

menit, karena psikolog menginformasikan bahwa siswa tersebut 

hanya dapat berkonsentrasi mengerjakan sesuatu selama sepuluh 

menit.  

Selain itu subyek juga menceritakan saat di Al Firdaus subyek 

pernah mengajar siswa dengan gangguan autis. Siswa autis 
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tersebut memiliki kemampuan bahasa inggris yang sangat baik, 

hal tersebut diinformasikan oleh orang tua siswa tersebut. Subyek 

merasa bahwa kondisi siswa yang sudah diterapi dan dibawah 

pengawasan psikolog lebih disenangi subyek, karena hal tersebut 

memudahkan subyek ketika mengajar di kelas.  

Hal tersebut sangat berbeda dengan kondisi siswa yang ada di 

SD Barusari. Subyek menjelaskan bahwa siswa berkebutuhan 

khusus di SD Barusari lebih sulit ditangani karena siswa 

berkebutuhan khusus tidak mengikuti terapi dengan psikolog. 

Selama mengajar di Barusari seringkali menghadapi siswa 

dengan gangguan lambat belajar atau slow learner. Subyek 

pernah mengangani siswa dengan gangguan lambat belajar yang 

pada saat kelas tiga masih tidak lancar membaca dan bahkan 

sama sekali tidak bisa membaca. Di SD Barusari subyek juga 

menemui beberapa siswa berkebutuhan khusus yang sangat sulit 

berkonsentrasi ketika di kelas. Subyek menceritakan bahwa saat 

ini di kelasnya juga terdapat satu siswa yang sulit untuk 

mengikuti instruksi, bahkan tidak mau sama sekali mengikuti 

perintah subyek. Siswa tersebut seringkali berjalan jalan dan 

mengganggu teman-teman di sekitarnya, padahal saat itu proses 

belajar mengajar di kelas sedang berlangsung. 

Subyek juga pernah menghadapi siswa yang sangat pendiam 

dan bahkan sulit untuk berkomunikasi. Subyek mengatakan 

bahwa dari berbagai kondisi siswa berkebutuhan khusus terdapat 
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beberapa yang dianggap sulit untuk dihadapi, yaitu siswa yang 

tidak mau mengerjakan apapun perintah guru. Subyek 

mengatakan bahwa siswa slow learner yang masih bisa 

berkonsentrasi, lebih disenangi subyek, karena subyek masih bisa 

membimbing dan memberi pengajaran meskipun sulit. Tetapi 

siswa yang sulit untuk berkonsentrasi, seringkali dibiarkan oleh 

subyek, karena subyek merasa kesulitan untuk mengontrol dan 

mengatur. Terlebih lagi siswa yang hanya diam dan sulit untuk 

berkomunikasi, subyek merasa paling kesulitan untuk mengajar 

siswa seperti itu. 

3. Faktor internal subyek sebagai guru sekolah inklusi 

Subyek berprofesi sebagai guru sudah sejak tahun 1990, saat 

itu subyek mengajar di SD reguler dan belum memiliki murid 

dengan kebutuhan khusus. Pada tahun 1998, subyek mengajar di 

SDIT Al Firdaus, sekolah reguler yang menerima siswa 

bekebutuhan khusus. Dan di sekolah tersebut pertama kalinya 

subyek mengajar siswa dengan kebutuhan khusus. Pada tahun 

2008 subyek mulai mengajar di sekolah inklusi yaitu SD Barusari 

sampai saat ini. 

Subyek sudah pernah mengajar siswa berkebutuhan khusus 

dengan berbagai tingkatan kelas. Subyek saat ini mengajar siswa 

kelas satu SD, dan selama ini subyek lebih banyak mengajar 

siswa kelas bawah. Dibandingkan dengan siswa berkebutuhan 

khusus di kelas atas, menurut subyek lebih mudah mengajar 

siswa berkebutuhan khusus di kelas bawah. Hal tersebut 
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dikarenakan siswa kelas atas seperti kelas lima dan enam sudah 

lebih menunjukkan gangguan yang mungkin tidak dimunculkan 

pada saat masih di kelas sebelumnya. Menurut subyek, siswa 

kelas kecil juga masih lebih mudah diatur dibandingkan dengan 

kelas besar. Siswa kelas atas, terutama kelas enam memiliki 

tuntutan yang besar seperti penentuan sekolah lanjutan, dan juga 

persiapan dalam menghadapi ujian kelulusan. Menurut subyek 

kesulitan mengajar siswa berkebutuhan khusus kelas satu adalah 

siswa masih belum terbiasa dengan kondisi sekolah, begitupun 

guru juga masih proses mengenali siswa yang mungkin juga 

belum diketahui kebutuhan khususnya. 

Sebelum mengajar di SD Barusari, subyek sudah memiliki 

pengalaman yang cukup dalam hal berinteraksi dan mengajar 

siswa berkebutuhan khusus. Hal tersebut dikarenakan di sekolah 

tempat subyek bekerja sebelumnya sudah menerima siswa 

berkebutuhan khusus di kelas reguler. Selama ini subyek tidak 

memiliki sodara atau kerabat yang berkebutuhan khusus. Pertama 

kalinya berinteraksi dengan ABK di SDIT Al Firdaus subyek 

mengatakan bahwa ia merasa kasihan. Subyek mengatakan 

bahwa senang maupun tidak senang terhadap siswa berkebutuhan 

khusus, subyek harus mengajar dengan profesional. Pengalaman 

subyek menghadapi siswa berkebutuhan khusus di dua sekolah 

berbeda, membuat subyek memiliki kesimpulan bahwa subyek 

lebih suka mengajar siswa berkebutuhan khusus yang berasal dari 
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keluarga menengah ke atas dan sudah diterapi karena lebih 

mudah ditangani. 

Selama mengajar di sekolah inklusi subyek sudah beberapa 

kali mengikuti pelatihan. Subyek mengikuti pelatihan yang 

diadakan oleh pemerintah pusat di berbagai kota seperti di 

Jakarta, Bali, dan yang terakhir di Batam sudah beberapa tahun 

yang lalu. Dalam pelatihan tersebut subyek mendapatkan 

pengetahuan mengenai bagaimana cara menangani siswa 

berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. 

Subyek tidak terlalu mengingat teori-teori apa saja yang 

diajarkan selama pelatihan, subyek menjelaskan bahwa selama 

pelatihan hanya diberikan contoh siswa berkebuthan di sekolah 

inklusi yang menurut subyek sudah jadi. Sudah jadi yang 

dimaksud subyek adalah siswa berkebutuhan khusus yang sudah 

tidak menunjukkan perilaku-perilaku yang negatif selama di 

kelas. Pemerintah memberikan contoh tersebut dengan harapan 

guru-guru yang mengikuti pelatihan dapat membentuk siswa 

berkebutuhan khusus menjadi lebih maju dan menekan perilaku 

negatif. Subyek mengatakan bahwa contoh yang ditunjukkan 

pada saat pelatihan tidak terlalu membantu subyek untuk 

menghadapi ABK di sekolah inklusi, karena dalam pelatihan 

tersebut tidak dijelaskan proses dan tahapan yang harus 

dilakukan guru sekolah inklusi. 

Subyek justru merasa bahwa guru-guru di SD Barusari lebih 

pandai dalam menangani siswa berkebutuhan khsusus 
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dibandingkan dengan para ahli yang ada di pelatihan. Menurut 

subyek, para ahli di pelatihan hanya berbicara tanpa melihat 

kondisi langsung siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.  

Mengenai target dalam proses pembelajaran, subyek mengaku 

bahwa siswa berkebutuhan khusus tetap diberikan target sesuai 

kemampuannya. Target tersebut berkaitan dengan jumlah soal 

yang dikerjakan, misalkan anak reguler mengerjakan sepuluh 

soal, siswa berkebutuhan khusus hanya perlu mengerjakan tiga 

sampai empat soal. Target juga dapat berkaitan dengan 

peningkatan kemampuan siswa berkebutuhan khusus, misalkan 

kemampuan membaca dan berhitung. Target-target tersebut 

ditetapkan oleh subyek sebagai guru wali kelas yang sudah 

megenali karakteristik dan kebutuhan masing-masing siswa 

berkebutuhan khusus. Meskipun demikian, subyek mengakui 

bahwa lebih banyak target yang masih belum tercapai karena 

sebagai guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan anak 

berkebutuhan khusus, subyek merasa sangat terbatas. 

Subyek melakukan komunikasi dengan orang tua murid saat 

penerimaan rapor. Tidak ada laporan atau komunikasi secara 

rutin terhadap orang tua siswa dalam kegiatan belajar mengajar 

sehari-hari. Subyek mengaku bahwa orang tua seringkali tidak 

menanggapi dengan baik laporan yang diberikan oleh subyek 

mengenai siswa berkebutuhan khusus. Orang tua seringkali 

merasa anak nya baik-baik saja ketika di rumah, dan tidak 

menerima jika anaknya bermasalah di sekolah. Dalam 
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pengembangan kompetensi profesi sebagai guru, subyek belajar 

dari pengalaman mengajar sehari-hari, terutama berkaitan dengan 

mengajar siswa berkebutuhan khusus. 

Subyek merasa bahwa selama ini pembelajaran inklusi di 

Barusari sudah cukup sukses, meskipun ada banyak kekurangan. 

Menurut subyek, indikator kesuksesan sekolah inklusi adalah 

ketika siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus dapat 

berdampingan, dan tidak terjadi pertengkaran atau penolakan 

diantara mereka. Subyek merasa bahwa selama ini kesuksesan itu 

sudah dicapai oleh SD Barusari, karena siswa reguler dan siswa 

berkebutuhan khusus dapat berdampingan dalam satu kelas tanpa 

ada pertengkaran. Subyek meyakini bahwa tidak semua sekolah 

inklusi dapat menciptakan kerukunan antara siswa reguler dan 

siswa berkebutuhan khusus seperti di SD Barusari. 

4.  Faktor lingkungan yang memengaruhi sikap guru terhadap 

ABK di sekolah inklusi 

Subyek menceritakan bahwa subyek lebih senang mengajar 

siswa berkebutuhan khusus yang ada di SDIT Al Firdaus 

dibandingkan dengan di SD Barusari. Subyek mengatakan bahwa 

orang tua siswa di SDIT Al Firdaus lebih kooperatif dalam 

pendidikan siswa berkebutuhan khusus. Subyek merasa sangat 

terbantu oleh fasilitas yang disediakan orang tua, seperti psikolog 

dan shadow teacher. Subyek merasa lebih enjoy mengajar siswa 

berkebutuhan khusus yang juga dibarengi dengan terapi di luar 

sekolah. Hal tersebut tidak ditemukan di SD Barusari, karena 
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sebagian besar siswa berkebutuhan khusus di sana berasal dari 

keluarga menengah bawah. 

Subyek merasa bahwa fasilitas yang disediakan di SD 

Barusari berupa sarana dan prasarana seperti komputer. Fasilitas 

yang diperlukan siswa berkebutuhan khusus seperti GPK (Guru 

Pendamping Khusus) tidak disediakan di SD Barusari. 

Kurikulum yang digunakan dalam proses mengajar siswa 

berkebutuhan khusus juga sama dengan kurikulum siswa reguler. 

Tuntutan pemerintah menurut subyek juga cukup tinggi, padahal 

pelatihan-pelatihan yang diberikan pemerintah pusat tidak terlalu 

membantu subyek dalam menjalankan tugas nya sebagai guru 

sekolah inklusi. Sehingga beban pekerjaan di SD Barusari 

menurut subyek lebih berat dibandingkan dengan saat mengajar 

di SDIT Al Firdaus. 

Menurut subyek Kepala Sekolah SD Barusari sangat 

mendukung subyek sebagai guru. Kepala Sekolah juga berempati 

dengan keluhan guru-guru di sini sebagai guru sekolah inklusi. 

Kepala sekolah menurut subyek tidak terlalu banyak menuntut 

guru-guru, dan sering mengajak diskusi mengenai siswa-siswa 

berkebutuhan khusus. 

5. Sikap terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi 

Ketika ditanya mengenai ketertarikan nya dalam mengajar 

siswa berkebutuhan khusus, subyek menyatakan bahwa pada 

dasarnya dia tidak tertarik untuk mengajar siswa berkebutuhan 

khusus. Pertama kali subyek mengajar siswa berkebutuhan 
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khusus dengan setting kelas inklusi di SDIT Al Firdaus. Di Al 

Firdaus subyek merasa bahwa beban tugas nya mengajar ABK 

lebih ringan dibandingkan dengan ketika mengajar di Barusari. 

Hal tersebut dikarenakan adanya fasilitas seperti shadow teacher, 

dan juga terapi dengan psikolog yang dijalani oleh siswa 

berkebutuhan khusus di Al Firdaus.  Berbeda dengan mengajar 

siswa berkebutuhan khusus di Barusari, subyek menangani 

sendiri tanpa bantuan shadow teacher maupun psikolog. Subyek 

juga menjelaskan bahwa jika dibandingkan, subyek lebih 

memilih untuk mengajar siswa berkebutuhan khusus di SDIT Al 

Firdaus dibandingkan dengan siswa berkebutuhan khusus di SD 

Barusari. 

Subyek merasa kasihan ketika pertama kali berinteraksi 

dengan siswa berkebutuhan khusus. Perasaan kasihan tersebut 

muncul karena subyek melihat bahwa anak berkebutuhan khusus 

perlu bantuan dan didampingi, saat itu oleh guru di sekolah, 

keluarga, dan juga psikolog. Subyek mengatakan bahwa 

kehadiran siswa berkebutuhan khusus di kelas sebenarnya tidak 

mengganggu, apabila siswa tersebut mudah diatur dan tidak 

berperilaku negatif. Perilaku negatif yang dimaksud seperti 

berjalan-jalan di kelas, mengganggu siswa lain, tidak dapat 

berkomunikasi, dan tidak mengikuti instruksi guru. 

Menurut subyek, ada berbagai jenis siswa berkebutuhan 

khusus. Ada siswa yang memiliki kesulitan dan keterbatasan 

dalam mengerjakan tugas di kelas, atau yang dikatakan dengan 
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anak slow learner, misalmya kesulitan membaca, kesulitan 

berhitung, dan kesulitan menulis. Subyek merasa mampu untuk 

memberi pendampingan dan pengajaran siswa yang slow learner 

selama siswa tersebut dapat diajak berkomunikasi. Berbeda 

halnya dengan siswa berkebutuhan khusus yang menurut subyek 

parah, subyek merasa kesulitan. Subyek menceritakan bahwa di 

kelasnya terdapat siswa yang tidak mau mengikuti instruksi, 

bertindak sesuka hati, berjalan jalan di kelas, dan tidak mau 

mengerjakan tugas yang diberikan. Subyek biasanya akan 

mengingatkan siswa tersebut untuk duduk dan bekerja, namun 

seringkali siswa ABK tersebut tidak menuruti permintaan 

subyek, maka subyek memilih untuk mendiamkan atau 

membiarkan siswa tersebut.  

Subyek menjelaskan bahwa dirinya lebih memilih untuk 

mengajar siswa reguler dibandingkan siswa berkebutuhan 

khusus. Bahkan subyek mengatakan bahwa pasti semua guru 

memilih untuk mengajar anak normal dibandingkan yang 

berkebutuhan khusus. Ketika proses belajar mengajar di kelas 

berlangsung, subyek lebih fokus pada siswa reguler terlebih 

dahulu, baru kemudian kepada siswa berkebutuhan khusus. 

Subyek juga menentukan target nilai yang berbeda antara siswa 

reguler dan siswa berkebutuhan khusus. Subyek mengatakan 

bahwa siswa berkebutuhan khusus yang parah , sulit untuk diberi 

pengajaran, meskipun dengan berbagai cara akan sulit. 
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Subyek melihat bahwa tidak seharusnya siswa berkebutuhan 

khusus yang parah diterima di sekolah inklusi. Subyek merasa 

bahwa saat ini SD Barusari seperti tempat penitipan ABK, karena 

tanggung jawab untuk mendidik siswa berkebutuhan khusus 

diberikan sepenuhnya kepada sekolah dan guru. Subyek pernah 

protes kepada dinas kota mengenai kondisi siswa berkebutuhan 

khusus yang diterima di SD Barusari yang menurutnya 

memberatkan tugas guru. 

Subyek merasa bahwa sebagai sekolah inklusi, guru-guru di 

SD Barusari sudah sukses menjalankan pendidikan inklusi. Hal 

yang menjadi indikator kesuksesan pendidikan inklusi menurut 

subyek adalah adanya penerimaan dari siswa reguler terhadap 

siswa berkebutuhan khusus di sekolah. Subyek merasa bahwa 

selama ini tidak pernah terjadi konflik atau penolakan dari siswa 

reguler terhadap siswa berkebutuhan khusus. Menurut subyek, 

tidak semua sekolah inklusi bisa sukses menciptakan iklim 

kondusif dalam proses belajar mengajar siswa reguler dan siswa 

berkebutuhan khusus.  

Subyek merasa bahwa pendidikan inklusi dapat dilaksakan 

dengan baik, jika kondisi siswa berkebutuhan khusus yang diajar 

adalah siswa yang tidak terlalu parah kondisinya. Seperti 

beberapa siswa rekomendasi dinas kota yang ada ada di kelasnya, 

menurut subyek kondisinya cukup parah sulit untuk ditangani. 

Dalam proses pemberian tugas atau instruksi di kelas, subyek 

mengatakan bahwa ia akan memberikan instruksi yang sama, 
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baik siswa reguler maupun siswa berkebutuhan, jika siswa ABK 

mau mengerjakan makan subyek bersyukur, apabila siswa ABK 

tidak mau mengerjakan maka subyek memilih untuk 

membiarkan. 

 

c. Hasil Observasi Subjek II 

Observasi terhadap subyek dilakukan di dalam kelas saat 

proses belajar mengajar berlangsung. Kelas yang diajar subyek 

adalah kelas 1A, dengan jumlah siswa sebanyak 28 murid, terdiri 

dari 13 murid perempuan dan 15 murid laki-laki. Subyek 

mempersilahkan peneliti untuk langsung masuk ke kelas tanpa 

ada perkenalan sebelumnya dan duduk di bangku paling belakang 

agar dapat melakukan pengamatan. 

Kondisi kelas cukup bersih dengan tembok berwarna putih 

dan tidak telalu banyak hiasan di dalam kelas. Terdapat lemari di 

bagian belakang kelas, berisikan banyak kertas dan buku yang 

tersusun tidak beraturan. Kelas tidak dilengkapi dengan 

pendingin ruangan, hanya terdepat sebuah kipas angin yang 

menempel di dinding. Tempat duduk murid dibuat berpasangan 

satu meja, dan disusun urut berbentuk kotak, dengan posisi 

mengahadap papan tulis dan meja guru berada di pojok depan 

kelas. Siswa yang duduk di depan berjarak dekat dengan guru, 

sedangkan yang duduk di paling belakang jaraknya cukup jauh 

dengan guru. 
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Hari itu pelajaran tidak langsung dimulai dengan membuka 

buku atau tugas, tetapi dimulai dengan bernyanyi bersama. 

Subyek mengajak semua murid untuk berdiri dan berdiri tegap 

menyanyikan lagu kasih ibu. Subyek menunjuk dua orang siswa 

untuk maju di depan kelas memimpin nyanyian bersama teman-

teman satu kelas. Setelah bernyanyi bersama, subyek mengajak 

siswa-siswi untuk belajar mengenal anggota tubuh melalui 

permainan konsentrasi. Subyek meminta murid-murid untuk 

menunjuk anggota tubuh yang dikatakan subyek, dan di saat 

bersamaan subyek menunjuk anggota tubuh yang berdeda dengan 

yang diucapkan, misalnya subyek mengatakan telinga namun 

subyek menunjuk lutut, maka murid-murid harus menunjuk 

telinga. Permainan ini bertujuan untuk melatih konsentrasi 

sekaligus belajar mengenal anggota tubuh. Permainan tersebut 

diulang beberapa kali, dan murid-murid nampak sangat 

menikmati kegiatan tersebut. 

Setelah pelajaran mengenal anggota tubuh selesai, subyek 

meminta murid-murid untuk duduk dan mengeluarkan buku 

cetak. Murid-murid diminta untuk membuka buku dan membaca 

salah satu cerita yang ada di situ. Subyek memimpin murid-

murid untuk membaca secara bersama-sama. Bacaan yang dibaca 

tidak terlalu panjang, dan namun dibaca dengan tempo yang 

cukup cepat. Terdapat beberapa anak yang tidak mengikuti 

kegiatan membaca tersebut, misalnya hanya diam saja, atau 

berusaha membaca namun kesulitan. 
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Setelah pelajaran membaca, subyek melanjutkan dengan 

pelajaran berhitung. Subyek menuliskan contoh soal di papan 

tulis, soal hitungan penjumlahan dalam bentuk gambar lingkaran. 

Subyek menggambar beberapa lingkaran dan menjumlah dengan 

lingkaran-lingkaran yang lain, murid-murid diminta untuk 

menjumlahkan. Subyek menunjuk salah seorang siswa berinisial 

S untuk menjawab pertanyaan, namun S hanya diam dan nampak 

kebingungan. Subyek membantu S untuk memahami soal dan 

menghitung, namun S masih tampak kebingungan. Subyek 

mengatakan bahwa apabila S tidak dapat menjawab soal tersebut 

berarti S adalah murid yang cemen. S masih tetap tidak bisa 

menjawab, kemudian subyek meminta murid-murid untuk 

menjawab.  

Subyek kemudian membuat sepuluh soal hitungan di papan 

tulis, seperti yang dicontohkan sebelumnya. Subyek meminta 

semua murid untuk menyalin dan mengerjakan soal-soal tersebut 

di buku tulis masing-masing. Selama proses pelajarn berhitung 

tersebut, banyak anak-anak yang berjalan-jalan di kelas, dan 

saling bercanda. Subyek beberapa kali mengingatkan murid-

murid untuk tenang dan konsentrasi mengerjakan soal-soal. Juga 

terdapat satu anak yang makan diam-diam di dalam kelas saat itu. 

Setelah selesai menuliskan soal di papan tulis, subyek berjalan ke 

arah peneliti dan menunjukkan siswa berkebutuhan khusus, 

termasuk S yang tadi diminta subyek untuk menjawab 

pertanyaan. 
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Salah satu siswa berkebutuhan khusus berinisial ST duduk 

sendirian dan nampak diam. Sesekali siswa tersebut berjalan 

jalan menghampiri meja siswa lain. Subyek duduk di meja guru, 

di depan pojok ruang kelas sambil mengerjakan sesuatu. Keadaan 

kelas cukup ramai, karena banyak siswa yang berjalan jalan jalan 

dan berbicara satu sama lain. Subyek memberi instruksi bagi 

siswa yang merasa kesulitan, boleh maju ke meja guru untuk 

menyampaikan kesulitan. Hampir sebagian siswa di kelas maju 

mengantre untuk menanyakan kesulitan masing-masing. Subyek 

juga sempat memarahi murid-murid karena tidak tertib berbaris 

dan terlalu banyak yang maju. 

Terdapat siswa berkebutuhan khusus berinisial A yang 

nampak tidak mengerjakan tugas yang diberikan subyek. Subyek 

dari meja guru beberapa kali memperingatkan A agar tidak diam 

saja dan segera mengerjakan soal-soal hitungan yang ada di 

papan tulis. Subyek hanya memberikan peringatan yang 

sepertinya juga tidak diperhatikan oleh A. Subyek tidak 

memberikan asistensi khusus terhadap A, justru cenderung 

mengabaikan A. Setelah mendekati jam istirahat, subyek 

meminta murid-murid untuk mengumpulkan hasil pekerjaan 

masing-masing ke meja subyek. A tidak mengerjakan tugas yang 

diberikan subyek dan juga tidak mengumpulkan tugas tersebut. 
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d. Analisis Subjek II 

Dari hasil interview dan observasi, subyek menunjukkan 

sikap  yang kurang positif terhadap anak berkebutuhan khusus di 

sekolah inklusi. Subyek menjelaskan bahwa sebenarnya dia tidak 

pernah bercita-cita untuk mengajar anak berkebutuhan khusus. 

Profesi nya sebagai guru di sekolah inklusi saat ini ia terima 

sebagai pekerjaan yang harus  dijalani. Subyek bercita-cita untuk 

menjadi guru PNS, dan saat ini mengajar menjadi guru sekolah 

inklusi karena penempatan oleh pemerintah. Sehingga dapat 

dijelaskan bahwa subyek menjalankan  profesi sebagai guru 

inklusi karena tuntutan, bukan sebagai cita-cita.  

Subyek pertama kali berinteraksi dengan anak berkebutuhan 

khusus ketika mengajar di SDIT Al Firdaus. Saaat itu subyek 

memiliki perasaan kasihan terhadap anak berkebutuhan khusus, 

karena subyek berpikir bahwa anak berkebutuhan khusus tidak 

bisa hidup mandiri, dan memerlukan bantuan dari orang-orang di 

sekitarnya seperti keluarga, guru, dan psikolog. Afek yang 

dimiliki subyek ketika berinteraksi dengan ABK di sekolah 

inklusi adalah perasaan kasihan, hal ini juga berkaitan dengan 

pemikiran subyek mengenai kebutuhan ABK, dan bagaimana 

hidup menjalani kehidupan sehari-hari 

Ketika mengajar di SDIT Al Firdaus subyek menganggap 

bahwa kehadiran ABK di kelas inklusi tidak menganggu. Subyek 

merasa tidak terganggu karena subyek berpikir bahwa ABK 

tersebut perilakunya di kelas sudah terkontrol dan didampingi 
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oleh shadow teacher. Subyek merasa bisa mengajar ABK di Al 

Firdaus dengan baik, karena sudah ada panduan dan bantuan dari 

keluarga dan psikolog yang menangani ABK tersebut. Dalam hal 

ini sudah mulai terlihat bahwa subyek bersikap cukup positif 

ABK di kelas inklusi karena kondisi dan situasi kelas yang 

mendukung bagi subyek untuk menerima dan tidak terganggu 

oleh siswa berkebutuhan khusus. Dilihat dari situasi yang kerap 

kali subyek tekankan adalah adanya perbedaan fasilitas di SD 

Barusari dengan sekolah sebelumnya yaitu SDIT Al 

Firdaus.Dengan adanya guru pembantu di kelas yang menangani 

ABK, subyek mengembangkan sikap yang lebih positif karena 

subyek secara psikologi tidak terbeban oleh tugas berat 

mendampingi ABK. 

Berbeda dengan di SD Barusari yang tidak terdapat GPK, 

subyek megembangkan sikap yang lebih negatif, yaitu dengan 

mengabaikan dan lebih memilih untuk fokus pada siswa reguler. 

Padahal prinsipnya harus ada kesetaraan bagi siswa reguler 

maupun siswa ABK ketika proses belajar mengajar di kelas 

inklusi. Subyek juga secara jelas mengatakan bahwa dirinya lebih 

memilih untuk mengajar siswa reguler dibandingkan siswa ABK. 

Hal ini menunjukkan bahwa subyek belum memiliki sikap 

penerimaan yang penuh terhadap ABK di kelas inklusi.  

Kondisi siswa berkebutuhan khusus juga sangat berpengaruh 

terhadap sikap subyek. Subyek menjelaskan bahwa dirinya lebih 

menerima kehadiran siswa berkebutuhan khusus yang mudah 
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diatur, sudah tidak berperilaku negatif, dapat berkomunikasi dan 

menerima instruksi dengan baik. Kondisi siswa ABK di SDIT Al 

Firdaus menurut subyek terkontrol, sehingga subyek bisa lebih 

menyukai mengajar di sana ketimbang di SD Barusari yang 

kondisi siswa nya menurut subyek lebih parah. Dijelaskan 

sebelumnya bahwa subyek memprotes kehadiran siswa ABK 

dengan kondisi yang menurut subyek parah. Keberatan subyek 

juga diungkapkan dengan mengatakan bahwa sekolah inklusi 

Barusari seperti tempat penitipan anak berkebutuhan khusus. 

 Subyek sudah pernah mengajar ABK di sekolah inklusi 

dengan beragam tingkatan kelas. Mulai dari kelas yang kecil, 

kelas satu, hingga kelas yang paling tinggi, kelas enam. Subyek  

mengatakan bahwa tingkat kelas yang lebih tinggi memiliki 

tuntutan yang juga tinggi, seperti kelas enam yang dipersiapkan 

untuk menghadapi ujian nasional. Subyek lebih memilih kelas 

mengajar anak pada kelas yang lebih kecil, seperti saat ini subyek 

mengajar kelas satu. ABK pada kelas kecil belum terlalu 

menunjukkan perilaku yang negatif menurut subyek. Terlihat 

bahwa subyek menghindari tugas yang dianggap berat oleh 

subyek seperti tuntutan untuk mempersiapkan siswa 

berkebutuhan khusus menghadapi ujian nasional. 

Subyek mengikuti beberapa kali pelatihan yang diadakan oleh 

pemerintah pusat. Dari pelatihan tersebut subyek mengaku 

kurang mendapatkan pengetahuan praktis yang dapat diterapkan 

di lapangan. Subyek menjelaskan bahwa pelatihan yang ia ikuti 
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lebih banyak menjelaskan pendidikan inklusi secara teori. 

Menurut subyek contoh ABK yang diberikan saat pelatihan 

sangat berbeda dengan ABK yang ada di sekolah Barusari. 

Bahkan dari pelatihan tersebut subyek menilai bahwa para ahli 

yang ada dalam pelatihan tidak lebih pintar dari guru-guru di 

Barusari. Menurut subyek, guru di Barusari lebih berpengalaman 

dan sudah sukses dalam mendidik ABK di sekolah inklusi. 

Mengenai indikator kesuksesan, subyek memiliki pemahaman 

bahwa sebagai guru sekolah inklusi subyek sudah sukses. Hal 

yang dianggap subyek sebagai indikator kesuksesan adalah tidak 

adanya konflik antara siswa reguler dengan siswa berkebutuhan 

khusus di sekolah. Menurut subyek tidak semua guru inklusi bisa 

menciptakan kondisi seperti itu. Dalam hal ini subyek nampak 

sangat yakin bahwa dirinya sudah sukses sebagai guru di sekolah 

inklusi. Keyakinan ini yang nampaknya memengaruhi subyek 

dalam mempertahankan sikap tehadap ABK di sekolah inklusi 

yang selama ini subyek miliki. 

Dalam pengajaran di kelas, subyek masih belum memberikan 

harapan yang tinggi pada ABK. Subyek lebih menganggap 

bahwa ABK memiliki kemampuan yang terbatas, sehingga 

subyek merasa tidak perlu mengupayakan terlalu keras untuk 

mengajarkan pengetahuan atau keterampilan tertentu. Subyek 

juga menunjukkan pengabaian dalam mendidik siswa ABK di 

kelas inklusi. Terlihat ketika observasi, subyek membiarkan ABK 

yang tidak mengerjakan dan tidak mengumpulkan tugas. Ketika 
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ditanya mengenai penilaian, subyek menjelaskan bahwa ABK 

diberi nilai bukan dari hasil pekerjaan tetapi dari proses, sehingga 

subyek menentukan sendiri nilai ABK. Nampaknya ada 

pemberian nilai yang tidak sesuai standar-standar penilaian, hal 

ini bukan merupakan ciri-ciri dari guru yang berkompeten.  

Lingkungan sekolah tempat subyek bekerja sebagai guru 

inklusi juga sangat memengaruhi bagaimana subyek bersikap 

terhadap siswa ABK. Terlihat bahwa sekolah dengan fasilitas 

yang lengkap seperti adanya GPK dan psikolog, lebih dipilih dan 

disukai subyek. Subyek mengembangkan sikap yang lebih positif 

seperti penerimaan, ketika mengajar di kelas inklusi SDIT Al 

Firdaus, dibandingkan ketika di SD Barusari. Subyek tidak 

menerima beberapa siswa ABK yang dianggap menyulitkan. 

Subyek lebih suka untuk mengajar siswa reguler 

dibandingkan mengajar siswa ABK. Hal ini terlihat juga ketika di 

kelas subyek lebih fokus pada siswa reguler dan cenderung 

mengabaikan siswa berkebutuhan khusus. Hal yang membuat 

subyek tetap bertahan mengajar di SD Barusari adalah teman 

kerja yaitu sesama guru yang menurut subyek sudah seperti 

keluarga. Subyek juga menilai bahwa kepala sekolah SD Barusari 

sangat mendukung dan tidak terlalu banyak menuntut subyek 

sebagai guru. 
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Bagan 3 

Dinamika Psikologis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Sikap Subyek II Terhadap 

ABK di sekolah inklusi 

 

Sikap Guru Terhadap Anak 

Berkebutuhan Khusus di Sekolah 

Inklusi 

• Afek 

✓ Subyek tidak memiliki 

ketertarikan untuk mengajar 

siswa ABK di sekolah inklusi. 

✓ Ada perasaan terganggu dengan 

kehadiran siswa ABK saat 

proses belajar mengajar di kelas. 

✓ Merasa kesulitan untuk 

menangani dan mendidik siswa 

ABK 

• Kognisi  

✓ Kemampuan siswa ABK sangat 

terbatas sehingga sulit untuk 

dikembangkan atau 

ditingkatkan. 

✓ Lebih penting mengajar siswa 

reguler dibandingkan dengan 

siswa ABK 

✓ Tidak adanya GPK sangat 

menyulitkan guru untuk 

menangani siswa ABK 

✓ Membuat kondisi kelas inklusi 

yang bebas dari konflik antara 

siswa reguler dan siswa ABK 

sudah merupakan keberhasilan 

seorang guru inklusi 

✓ Lebih menyenangkan mengajar 

siswa yang sudah terapi oleh 

psikolog dan memiliki 

dukungan finansial yang cukup 

dari keluarga 

• Konatif 

✓ Lebih memilih untuk mengajar 

siswa reguler 

✓ Mengabaikan siswa ABK 

dikelas inklusi 

✓ Tidak ada usaha meningkatkan 

kemampuan siswa ABK. 

 

Faktor Siswa 

• Subyek mengabaikan siswa ABK dengan 

kondisi yang lebih parah dan yang dirasa 

sulit untuk ditangani. 

• Subyek lebih senang mengajar siswa 

ABK yang sudah diterapioleh psikolog 

dan keluarga. 

 

Faktor Guru 

• Subyek menjalankan profesi guru sekolah 

inklusi sebagai tuntutan pekerjaan, bukan 

cita-cita 

• Pelatihan yang diterima subyek tidak 

berkontribusi dalam menambah 

kemampuan subyek menangani siswa 

ABK di sekolah inklusi. 

• Subyek lebih suka mengajar tingkat kelas 

kecil, karena perilaku negatif siswa ABK 

yang belum banyak muncul dan tuntutan 

yang tidak terlalu tinggi seperti persiapan 

ujian. 

• Subyek merasa puas dengan pencapaian 

selama ini yaitu dapat menciptakan situasi 

kelas inklusi yang bebas dari konflik 

antara siswa ABK dan siswa reguler. 

• Hal yang kurang dalam kompetensi 

subyek sebagai guru sekolah inklusi (tidak 

menetapkan target dan harapan tinggi 

kepada siswa ABK, memberikan nilai 

tidak sesuai standart kepada ABK, tidak 

menghargai kehadiran siswa ABK di 

kelas) 

• Keyakinan subyek bahwa kemampuan 

siswa ABK sangat terbatas, sehingga tidak 

perlu diupayakan terlalu keras. 

 

Faktor Lingkungan 

• Fasilitas kelas seperti Guru Pendamping  

Khusus yang tidak tersedia di SD Barusari 

membuat subyek kesulitan dan akhirnya 

mengabaikan siswa ABK di kelas inklusi. 

• Kepala sekolah dan kebanyakan sesama 

teman guru subyek memiliki sikap yang 

sama terhadap siswa ABK di sekolah 

inklusi. 
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3. Subjek III 

a. Identitas Subjek III 

Nama  : T  

Umur  : 58 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat  : Semarang 

Pendidikan  : S1 Kurikulum Teknologi Pendidikan 

Mengajar di Barusari : Sejak tahun 1983 

b. Hasil Wawancara Subjek III 

1. Latar Belakang Subyek 

Subyek lahir pada tanggal 10 Juni 1961, dan saat ini berusia 

58 tahun. Subyek berasal dari kota Kebumen Jawa Tengah, dan 

saat ini tinggal di kota Semarang. Subyek mengenyam 

pendidikan hingga SMP di kota Kebumen, dan setelah lulus SMP 

subyek melanjutkan pendidikan SPG di kota Wonosobo. Subyek 

lulus dari Sekolah Pendidikan Guru pada tahun 1981 dan 

kemudian bekerja menjadi guru SD di kota Kendal tepatnya di 

Kaliwungu. Subyek saat itu mengajar kelas 4, 5, dan 6 dengan 

bidang mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa 

Indonesia.  

Subyek mengajar SD di Kendal selama dua tahun, setelah itu 

subyek menikah dan mengikuti suami pindah ke kota Semarang. 

Di Semarang subyek mendapat pekerjaan menjadi guru di SD 

Karangasem 01 Semarang, yang saat ini sudah berubah nama 

menjadi SD Barusari 01 Semarang. Saat itu SD Karangasem 
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masih sekolah reguler. Pada tahun 1990 subyek melanjutkan 

pendidikan ke jenjang lebih tinggi yaitu D2 di Universitas 

Terbuka dengan jurusan pendidikan. Pendidikan D2 subyek 

dibiayai oleh pemerintah karena saat itu memang bagian dari 

program dinas pendidikan. Subyek menyelesaikan pendidikan D2 

selama empat semester dan lulus pada tahun 1992.  

Pada tahun 1999 subyek kembali mendaftar kuliah sarjana 

untuk memenuhi syarat yang diberikan pemerintah. Pada saat itu 

pemerintah mengharuskan guru di sekolah negeri untuk memiliki 

gelar sarjana. Saat itu subyek berkonsultasi dengan pihak sekolah 

mengenai jurusan yang akan diambil, dan memutuskan untuk 

mengambil kuliah sarjana pendidikan dengan jurusan KTP 

(Kurikulum Teknologi Pendidikan) di Universitas Negeri 

Semarang. Subyek menjelaskan bahwa dalam perkuliahan 

tersebut subyek memperlajari mengenai proses penyusunan 

kurikulum, sampai pada penerapannya. Subyek lulus dari S1 

pada tahun 2003. Selama berkuliah subyek tetap mengajar dan 

menjalankan profesinya sebagai guru seperti biasa. 

Sebagai guru yang paling senior, subyek mengalami setiap 

perubahan dari sekolah Barusari. Mulai dari perubahan nama 

yang awalnya SD  Karangsem, hingga perubahan SD Barusari 

dari sekolah reguler menjadi sekolah inklusi pada tahun 2004. 

Subyek tidak memiliki latar belakang pendidikan inklusi, atau 

yang berkaitan dengan anak berkebutuan khusus. Sejak awal SD 

Barusari menjadi sekolah inklusi hingga saat ini, subyek belum 
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pernah mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan pendidikan 

inklusi. Selain bekerja sebagai guru dan ibu rumah tangga, 

subyek  saat ini mengisi waktu dengan megikuti kegiatan di 

lingkungan tempat tinggal. Subyek mengatakan bahwa pada 

tahun 2021 subyek sudah akan pensiun mengajar dari SD 

Barusari, karena sudah memasuki usia 60 tahun. 

2. Kondisi siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi 

Saat ini subyek mengajar di kelas 6A, dengan jumlah siswa 

sebanyak 26 orang. Subyek mengatakan bahwa dari 26 siswa 

tersebut terdapat tiga orang siswa ABK. Ketiga siswa ABK 

tersebut menurut subyek adalah siswa slow learner. Subyek 

menjelaskan bahwa siswa ABK di kelas subyek saat ini masih 

dapat ditangani, karena tidak menujukkan perilaku yang 

mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas.  

Subyek menjelaskan bahwa selama ini subyek menghadapi 

bermacam-macam siswa berkebutuhan khusus. Subyek 

menceritakan beberapa jenis kondisi siswa berkebutuhan khusus 

yang pernah diajar. Subyek pernah mengajar siswa berkebutuhan 

khusus yang menurut subyek memiliki kemampuan kognitif 

cukup baik,  karena masih dapat mengikuti pelajaran meskipun 

lamban. Namun siswa tersebut seringkali menunjukkan perilaku 

negatif ketika marah karena mendapat nilai yang tidak sempurna. 

Siswa tersebut selalu menginginkan mendapat nilai 100, dan 

ketika subyek tidak memberikan nilai 100, maka siswa ABK 

tersebut dapat sangat marah dan berteriak-teriak di kelas. Subyek 
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menceritakan bahwa dirinya lebih memilih untuk menuruti 

permintaan siswa tersebut, yaitu dengan berpura-pura 

memberikan nilai sempurna. Meskipun nilai yang digunakan 

tetap nilai yang sebenarnya, subyek merasa kesulitan untuk 

menjelaskan kepada siswa ABK tersebut dan lebih memilih 

untuk menuruti keinginannya. Subyek mengaku dalam 

menghadapi ABK, sebisa mungkin subyek menciptakan kondisi 

agar kelas tidak terganggu dengan perilaku siswa ABK tersebut. 

Subyek juga pernah mengajar siswa berkebutuhan khusus 

yang sangat aktif di dalam kelas dan sulit diatur. Aktif yang 

dimaksud oleh subyek adalah berlari-lari di dalam kelas, 

mengganggu teman-teman sekelas, dan sulit untuk disuruh 

berhenti. Subyek menjelaskan bahwa kondisi siswa tersebut 

sangat menganggu proses belajar mengajar. Penanganan yang 

diberikan subyek kepada siswa ABK tersebut adalah dengan 

mengingatkan secara verbal, dan terkadang juga menggunakan 

hukuman. Subyek juga menjelaskan bahwa ketika ABK sulit 

untuk diatur dan dikendalikan, subyek lebih memilih untuk 

membiarkan, dan fokus untuk mengajar siswa reguler.  

Menurut subyek, tugas sebagai guru di kelas inklusi tetaplah 

pekerjaan yang berat meskipun kondisi siswa berkebutuhan 

khusus ada yang parah dan ada yang tidak parah. Menurut subyek 

sebaiknya siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus 

melaksanakan proses belajar mengajar di kelas yang berbeda, 

sehingga guru dapat lebih fokus. Subyek mengaku lebih fokus 
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mengajar siswa reguler dibandingkan dengan siswa ABK, karena 

jumlah siswa reguler yang jauh lebih banyak, sehingga perlu 

lebih diprioritaskan oleh guru. 

3. Faktor internal subyek sebagai guru sekolah inklusi 

Dibandingkan guru yang lain, saat ini  subyek merupakan 

guru yang paling lama mengajar di SD Barusari, yaitu sejak 

tahun 1983. Pada awal mengajar dengan setting inklusi, subyek 

merasa tidak terlalu siap karena subyek tidak memiliki latar 

belakang pendidikan inklusi. Subyek menjelaskan bahwa awal 

berinteraksi dengan siswa ABK yang cukup beragam di kelas, 

subyek kebingungan dan tidak tahu harus melakukan apa. 

Sebelum ditetapkan sebagai sekolah inklusi sebenarnya sudah 

ada siswa berkebutuhan khusus yang bersekolah di SD Barusari, 

namun jumlahnya sangat sedikit. Hal ini sangat berbeda 

dibandingkan setelah resmi menjadi sekolah inklusi, banyak 

orang tua yang menyekolahkan anaknya yang berkebutuhan 

khusus di SD Barusari.  

Subyek mengaku tidak memiliki kerabat atau orang terdekat 

yang seorang ABK, sehingga interaksi subyek dengan ABK 

terjadi saat subyek mengajar di Barusari. Meskipun mengaku 

sudah terbiasa karena sudah 15 tahun menjadi guru inklusi, 

namun subyek tetap merasa bahwa kehadiran siswa berkebutuhan 

khusus di kelas inklusi dapat menghambat siswa reguler dalam 

melakukan proses belajar.  
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Subyek selama ini banyak mengajar siswa pada kelas enam, 

dan pernah mengajar di kelas empat. Subyek menjelaskan bahwa 

dirinya sudah terbiasa mengajar siswa kelas atas, dan memang 

tidak pernah diberi kelas yang lebih kecil seperti kelas satu dan 

dua. Menurut subyek, mengajar siswa berkebutuhan di kelas 

enam memiliki kesulitan tersendiri, yaitu mempersiapkan siswa 

untuk bisa menghadapi ujian nasional. Subyek menganggap 

bahwa siswa ABK pada masing-masing tingkatan kelas memiliki 

kondisi yang bermacam-macam dan juga kesulitan tersendiri bagi 

guru yang mengajar. 

Sejak awal SD Barusari menjadi sekolah inklusi, subyek 

belum pernah sama sekali mendapatkan pelatihan yang bekaitan 

dengan pendidikan inklusi. Subyek menjelaskan bahwa dalam 

kepengerusan sekolah inklusi SD Barusari terdapat panitia yang 

beranggotakan beberapa guru. Guru-guru tersebut yang 

mengikuti pelatihan yang diadakan pemerintahan pusat. Subyek 

tidak termasuk dalam pengurus atau panitia tersebut, sehingga 

subyek tidak pernah diikutkan saat ada pelatihan. Subyek 

menceritakan bahwa dulu sering diselenggarakan pelatihan 

pendidikan inklusi yang diadakan di beberapa kota seperti 

Jakarta, Bali, dan Batam. Guru yang ditunjuk sekolah mengikuti 

pelatihan bertugas untuk menularkan ilmunya kepada guru-guru 

lain yang tidak mengikuti pelatihan seperti subyek.  

Subyek mengeluhkan bahwa sebagai guru inklusi yang 

dituntut untuk mengajar siswa reguler dan siswa ABK di satu 
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kelas, subyek tidak diberi pengetahuan dan pelatihan yang 

memadai. Subyek menceritakan bahwa guru-guru yang 

mengikuti pelatihan di pusat hanya memberikan pengetahuan 

sebatas teori dan sangat terbatas. 

Sebagai guru inklusi subyek mengidentifikasi siswa ABK 

pada tahun ajaran baru dengan mencari informasi dari guru yang 

mengajar siswa ABK di kelas sebelumnya. Subyek merasa bahwa 

penting untuk mencari tahu mengenai kondisi siswa 

berkebutuhan khusus dari guru yang sudah pernah mengajar 

siswa tersebut. Subyek mengaku bahwa dirinya dapat mengenal 

karakteristik siswa nya terutama yang ABK dari kegiatan belajar 

mengajar sehari-hari.  Meskipun demikian subyek seringkali 

bingung harus memberi perlakuan seperti apa kepada siswa 

berkebutuhan khusus. Misalkan siswa yang yang kesulitan dalam 

membaca dan mengerjakan soal karena lambat belajar, subyek 

memberikan pengajaran sebisa subyek, dan tidak memberikan 

target kepada siswa ABK tersebut. Subyek merasa bahwa 

kemampuan ABK yang terbatas akan sulit untuk memenuhi 

target tertentu, meskipun dengan berbagai cara subyek yakin 

bahwa akan sulit meningkatkan kemampuan siswa ABK. Target 

yang yang subyek buat untuk siswa ABK kelas enam adalah lulus 

ujian nasional. Jika dilihat kemampuan siswa ABK sangat 

kurang, maka subyek akan mengajukan kkm ujian nasional 

seminim mungkin untuk siswa tersebut. Subyek menjelaskan 

bahwa batas ketuntasan mengikuti kemampuan siswa ABK, bisa 
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sampai nilai dua atau satu. Hal tersebut dilakukan untuk 

membuat siswa ABK dapar lulus ujian. 

Subyek mengembangkan kompetensi sebagai guru inklusi 

melalui proses belajar mengajar sehari-hari. Tidak ada 

pembelajaran khusus mengenai pendidikan inklusi. Semua yang 

subyek lakukan di kelas untuk mendidik siswa ABK merupakan 

hasil pemikiran pribadi subyek. Subyek selama ini mengaku tidak 

pernah secara khusus memberikan tambahan jam pelajaran 

kepada siswa ABK yang kurang dalam mengikuti plajaran. 

Subyek lebih memilih untuk mengajari siswa ABK ketika jam 

pelajaran di kelas. 

 

4. Faktor lingkungan yang memengaruhi sikap guru terhadap 

ABK di sekolah inklusi 

Subyek menjelaskan bahwa saat ini kurikulum yang 

dijalankan oleh SD Barusari adalah kurikulum tiga belas, dan 

tidak ada perbedaan materi pelajaran antara siswa reguler dengan 

siswa berkebutuhan khusus. Menurut subyek hal ini 

memberatkan tugas guru di kelas inklusi, karena dengan kondisi 

siswa yang beragam dituntut untuk menyampaikan dan mengajar 

materi pelajaran yang sama. Subyek juga merasa bahwa 

pemeintah sebagai institusi yang menerapkan sistem pendidikan 

inklusi masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan masih 

minimnya fasilitas yang diberikan kepada sekolah seperti 

pelatihan guru, dan guru pendamping khusus. 
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Selama ini subyek mengetahui bahwa untuk menerapkan 

pendidikan inklusi, setiap kelas seharusnya memiliki guru 

pendamping khusus untuk mendidik siswa berkebutuhan khusus. 

Namun sampai sekarang masih belum disediakan, sehingga 

ketika di kelas inklusi subyek merasa memiliki tugas berat untuk 

mengajar siswa yang reguler dan siswa ABK. 

Subyek menjelaskan bahwa selama ini pemerintah banyak 

memberikan bantuan fasilitas kepada sekolah inklusi berupa 

peralatan seperti komputer, speaker, dan vcd panduan mengajar 

kelas inklusi. Menurut subyek fasilitas tersebut tidak terlalu 

membantu subyek dalam mengajar siswa ABK. Kepala sekolah 

Barusari selama ini belum pernah mengajukan permintaan untuk 

disediakan GPK oleh pemerintah, dan hanya menerima bantuan 

berupa sarana prasarana seperti yang disebutkan tadi. 

Menurut subyek, lingkungan sekolah saat ini sudah sesuai dan 

mendukung untuk terselenggaranya proses belajar, seperti 

bangunan dan fasilitas. Namun untuk kurikulum dan kemampuan 

guru masih kurang untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan 

pendidikan inklusi. Subyek menjelaskan bahwa hampir semua 

guru di Barusari tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus 

untuk menangani ABK. Guru yang pernah mengikuti pelatihan 

juga hanya beberapa saja dan itupun sudah cukup lama. Selain itu 

fasilitas penting yang mendukung pendidikan inklusi seperti guru 

pendamping khusus juga masig belum tersedia, hal ini yang 

membuat subyek merasa bahwa konsep pendidikan inklusi masih 
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belum tepat. Subyek menyarankan untuk memisahkan pendidikan 

siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus. 

 

5. Sikap terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi 

Dalam proses belajar mengajar di sekolah, subyek mengaku 

sudah terbiasa mengajar dengan berbagai kondisi siswa ABK dan 

juga siswa reguler di kelas. Meskipun demikian subyek 

sebenarnya merasa terganggu dengan kehadiran siswa 

berkebutuhan khusus yang menurut subyek dapat menghambat 

proses belajar di kelas. Pada awal mengajar dengan setting kelas 

inklusi, subyek merasa bingung dengan berbagai kondisi siswa 

berkebutuhan khusus yang sebelumnya tidak pernah ditemui oleh 

subyek. Dibandingkan dengan siswa berkebutuhan khusus 

subyek lebih suka atau lebih memilih untuk mengajar siswa 

reguler, selain karena lebih sesuai dengan latar belakang 

pendidikan subyek, juga subyek merasa kesulitan memahami 

kondisi dan kebutuhan siswa ABK. 

Subyek menjelaskan bahwa selama ini dirinya lebih 

memprioritaskan siswa reguler dibandingkan siswa bekebutuhan 

khusus. Hal tersebut dikarenakan jumlah siswa reguler lebih 

banyak, sehingga akan lebih baik jika siswa ABK mengikuti 

pelajaran sesuai dengan proses belajar siswa reguler dan bila ada 

kesulitan barulah subyek memberi pengajaran lebih bagi siswa 

ABK.  
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Ketika menghadapi siswa ABK yang berperilaku negatif, 

subyek menganggap sulit untuk memebentuk perilaku yang lebih 

positif pada siswa tersebut. Misalnya siswa yang berteriak-teriak 

dan marah di kelas ketika mendapat nilai jelek, maka subyek 

memberikan nilai sesuai dengan keinginan siswa ABK tersebut 

dengan tujuan untuk menghindari munculnya perilaku negatif. 

Dengan berbagai jenis dan tingkat keparahan siswa berkebutuhan 

khusus, subyek memiliki pendapat bahwa siswa ABK semestinya 

tidak dijadikan satu kelas dengan siswa reguler. Menurut subyek 

setting kelas inklusi seperti sekarang ini tidak efisian dan dapat 

menghambat proses belajar siswa reguler maupun siswa 

berkebutuhan khusus. Siswa reguler akan terhambat dan 

terganggu dengan kehadiran siswa berkebutuhan khusus, 

begitupun sebaliknya siswa berkebutuhan akah kesulitan 

mengikuti pembelajaran siswa reguler. Sebagai guru, subyek juga 

merasa memiliki beban tugas berat dengan adanya siswa 

berkebutuhan khusus di kelas. Subyek harus memperhatikan 

siswa reguler dan siswa ABK di saat bersamaan, dan akibatnya 

subyek mengabaikan siswa ABK ketika subyek sudah merasa 

kesulitan untuk menangani siswa ABK tersebut. 

Dalam menjalankan pengajaran di kelas inklusi subyek 

menggunakan hasil pemikiran sendiri, karena merasa tidak 

memiliki panduan dan bekal pengetahuan yang tepat untuk 

mendidik siswa berkebutuhan khusus. Subyek yang sudah lama 

mengajar siswa ABK kelas 6, menjelaskan bahwa target yang 
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dietetapkan selama ini hanya target untuk lulus ujian nasional. 

Sehingga subyek lebih memilih untuk mengajukan kkm se minim 

mungkin agar ABK dapat lulus, dibandingkan dengan 

meningkatkan kemampuan siswa ABK agar dapat mencapai nilai 

ujian seoptimal mungkin. Subyek memiliki keyakinan bahwa 

kemampuan ABK yang terbatas akan sulit ditingkatkan. 

c. Hasil Observasi Subjek III 

Observasi dilakukan di dalam kelas setelah jam istirahat. 

Subyek mengajar di kelas 6A, dengan jumlah siswa sebanyak 26 

orang. Subyek memperkenalkan peneliti kepada seluruh murid di 

depan kelas. Setelah perkenalan, peneliti dipersilahkan duduk di 

bangku paling belakang untuk melakukan observasi. 

Kelas dalam kondisi yang cukup bersih, tidak terlalu banyak 

hiasan yang berwarna warni. Terdapat beberapa buku dan hasil 

karya siswa yang diletakkan di dalam lemari yang berada di 

bagian belakang kelas. Siswa duduk berpasang-pasangan dengan 

posisi semua menghadap ke papan tulis. 

Saat itu subyek bersama-sama dengan murid membahas 

mengenai tematik ke tujuh, mengenai kepemimpinan. Subyek 

sebelumnya membahas mengenai ilmu pengetahuan alam tentang 

kalor. Setelah selesai membahas subtema kalor, subyek 

melanjutkan pada pelajaran membaca. Di dalam buku terdapat 

artikel mengenai ibu RT, masih dalam tema kepemimpinan. 

Subyek meminta seluruh siswa untuk membaca artikel tersebut 

bersama-sama. Setelah selesai membaca, subyek meminta siswa 
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untuk mencermati beberapa pertanyaan di buku yang berkaitan 

dengan bacaan tersebut. Subyek menunjuk seorang siswa 

berinisial E untuk membaca pertanyaan tersebut dan 

menjawabnya. Setelah selesai menjawab pertanyaan, subyek 

menanyakan kepada seluruh siswa apakah jawaban E benar atau 

salah. Subyek menjelaskan bahwa jawaban E sudah benar, dan 

subyek menambahkan jawaban yang lebih lengkap. 

Melanjutkan pertanyaan berikutnya, subyek kembali 

menunjuk salah satu siswa berinisial O untuk membaca dan 

menjawab pertanyaan tersebut. Terlihat O kesulitan membaca 

dan memahami pertanyaan, kemudian subyek meminta teman 

sebelah O untuk membantu O memahami soal tersebut. Setelah 

dibantu oleh teman sebelah nya, siswa O mulai paham 

pertanyaan tersebut, namun masih belum bisa menjawab. Subyek 

kemudian meminta siswa yang bisa untuk menjawab pertanyaan 

tersebut. 

Setelah selesai menjawab dan membahas semua pertanyaan 

dari bacaan tersebut, subyek melanjutkan pada pelajaran pidato. 

Subyek membacakan contoh pidato yang berada dalam buku, dan 

meminta seluruh siswa untuk menyimak. Setelah selesai 

membacakan pidato, subyek menjelaskan bagian-bagian dari 

pidato. Subyek juga menjelaskan mengenai cara penyusunan 

pidato. Saat menjelaskan, subyek berada di depan kelas dan 

sedikit berinteraksi dengan siswa, baik yang reguler maupun 

yang berkebutuhan khusus. 
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Subyek kemudian meminta seluruh siswa mengerjakan 

latihan soal yang ada di buku. Latihan soal tersebut berisikan 

perintah untuk siswa menyusun sebuah rancangan pidato. Subyek 

memberikan waktu 20 menit kepada para siswa untuk 

mengerjakan latihan tersebut. Selama siswa mengerjakan latihan, 

subyek duduk di meja guru. Subyek mengingatkan beberapa 

siswa yang terlihat mengobrol untuk segera menyelesaikan 

latihan soal tersebut. Setelah waktu habis, subyek meminta siswa 

untuk mengumpulkan hasil pekerjaan mereka ke meja guru di 

depan kelas. Tidak terlihat adanya pendampingan secara khusus 

yang diberikan subyek kepada siswa berkebutuhan khusus yang 

lambat belajar. 

d. Analisis Subjek III 

Subyek sudah mengajar di SD Barusari sejak awal menjadi 

sekolah inklusi. Bahkan subyek adalah guru yang paling senior 

saat ini. Meskipun demikian berdasarkan hasil interview dan 

observasi, subyek masih mengembangkan sikap negatif terhadap 

siswa ABK di kelas inklusi. Sikap subyek terhadap siswa ABK di 

sekolah inklusi dapat dilihat salah satunya dari penerimaan 

subyek terhadap siswa berkebutuhan khusus. Menurut subyek 

sebaiknya siswa ABK tidak dijadikan satu kelas dengan siswa 

reguler, atau dengan kata lain subyek kurang setuju dengan kelas 

inklusi.  

Sebagai guru inklusi tentu hal utama yang seharusnya dimiliki 

adalah sikap menerima terhadap siswa berkebutuhan khusus. 



125 
 
 

Menurut subyek, kelas dengan dua jenis siswa yaitu reguler dan 

ABK membuat guru tidak dapat optimal dan tidak fokus 

mengajar. Subyek menjelaskan bahwa beban tugas guru inklusi 

terlalu berat, karena dengan tuntutan kurikulum yang sama, 

subyek harus mendidik dua jenis siswa yang jauh berbeda. Hal 

ini juga menunjukkan bahwa faktor lingkungan pembelajaran 

seperti kurikulum, memengaruhi bagaimana subyek dalam 

bersikap terhadap siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. 

Latar belakang pendidikan subyek juga memengaruhi 

penerimaan subyek terhadap pendidikan inklusi. Subyek merasa 

belum ada kesesuaian antara penerapan pendidikan inklusi yang 

dicetuskan oleh pemerintah, dengan sumber daya manusia yang 

ada di lapangan. Subyek tidak memiliki latar belakang 

pendidikan yang sesuai untuk mengajar anak berkebutuhan 

khusus, sehingga subyek lebih memilih untuk fokus mendidik 

anak reguler dibandingkan dengan anak berkebutuhan khusus. 

Hal ini belum sesuai dengan kompetensi yang seharusnya 

dimiliki oleh seorang guru inklusi. Dalan kelas inklusi 

seharusnya ada kesetaraan dalam pendidikan yang diberikan 

kepada siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus. Subyek 

menjelaskan bahwa dirinya lebih memprioritaskan siswa reguler, 

selain karena merasa lebih mampu untuk mendidik siswa reguler 

juga karena jumlah siswa reguler yang lebih banyak. 

Sama seperti subyek meyakini bahwa kebanyakan guru di SD 

Barusari lebih suka atau lebih memilih untuk mengajar siswa 
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reguler dibandingkan siswa berkebutuhan khusus. Menurut 

subyek mengajar siswa ABK saat ini adalah tuntutan dari sistem 

pendidikan yang ada yaitu inklusi dan bukan merupakan pilihan 

pribadi subyek sebagai guru. Sehingga mengenai minat subyek 

untuk mengajar dan mendidik ABK masih sangat kurang.  

Subyek sudah pernah menghadapi berbagai jenis kondisi 

siswa berkebutuhan khusus.  Mulai dari siswa ABK yang 

menurut subyek kondisinya parah, hingga siswa ABK yang 

menurut subyek kondisinya cukup baik. Nampaknya kondisi 

siswa ABK tidak terlalu memengaruhi sikap subyek terhadap 

mereka, subyek menjelaskan bahwa menghadapi siswa ABK 

tidak pernah mudah, dan pasti ada kesulitan nya masing-masing. 

Meskipun menurut subyek saat ini kondisi siswa berkebutuhan 

khusus yang berada di kelasnya tidak terlalu parah, namun 

subyek pada dasarnya masih belum sepenuhnya menerima siswa 

ABK di kelas inklusi. 

Saat ini subyek sudah mengajar di SD Barusari selama 35 

tahun, sejak masih dalam bentuk sekolah reguler. Pengalaman 

mengajar dengan waktu yang lama, subyek menjelaskan dirinya 

sudah terbiasa dengan cara mengajar siswa ABK yang subyek 

berikan selama ini. Awal mengajar kelas inklusi subyek memiliki 

penerimaan yang rendah terhadap siswa berkebutuhan khusus 

dan hingga sekarang masih sama. Hal ini menunjukkan bahwa 

meskipun sudah lama mengajar, dan sudah berinteraksi dengan 
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banyak siswa berkebutuhan khusus di kelas, subyek masih belum 

memiliki sikap penerimaan terhadap siswa ABK. 

Tingkat kelas yang paling sering diajar oleh subyek selama ini 

adalah siswa kelas enam. Subyek mengaku sudah terbiasa dengan 

siswa ABK kelas enam, karena subyek hanya perlu fokus untuk 

menyiapkan siswa menghadapi. Soal ujian yang dihadapi siswa 

ABK sama dengan soal ujian siswa reguler, namun standart 

kelulusannya berbeda. Subyek menjelaskan bahwa dirinya akan 

mengajar siswa ABK sebisanya, dan apabila mengalami kesulitan 

maka subyek dapat mengajukan melalui sekolah ke dinas 

pendidikan untuk membuat standart kelulusan siswa ABK 

menjadi rendah. Subyek menjelaskan bahwa nilai kkm untuk 

ujian dapat dibuat seminim mungkin untuk dapat meluluskan 

siswa ABK. Subyek memilih untuk mengajar siswa ABK di kelas 

enam karena sudah terbiasa dengan regulasi seperti ini.  

Subyek belum pernah sama sekali mengikuti pelatihan 

mengenai pendidikan inklusi. Selama ini subyek mengajar dan 

menghadapi siswa berkebutuhan khusus dengan cara dan hasil 

pemikiran subyek sendiri. Dengan tidak dibekali oleh 

pengetahuan dan keamampuan yang cukup, subyek semakin 

merasa keberatan mengajar siswa berkebutuhan khusus. Sehingga 

pelatihan memengaruhi sikap subyek terhadap siswa ABK di 

sekolah inklusi.  

Subyek juga memiliki keyakinan-keyakinan yang berkaitan 

dengan siswa ABK. Menurut subyek, perilaku negatif siswa 
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ABK tidak bisa diubah, misalnya perilaku berteriak-teriak saat 

marah. Subyek menganggap peilaku negatif tersebut sudah 

melekat pada siswa ABK, sehingga subyek tidak melakukan 

usaha untuk membentuk perilaku positif pada siswa 

berkebutuhan khusus. Subyek lebih memilih untuk mengabaikan 

atau menghindari perilaku negatif dari siswa ABK tersebut. 

Subyek menjelaskan bahwa lingkungan pembelajaran di SD 

Barusari sudah cukup baik, namun sebatas bangunan fisik, serta 

sarana dan prasarana. Banyak bantuan yang diterima oleh SD 

Barusari dari pemerintah berupa peralatan seperti komputer, cd, 

dan speaker. Namun hal tersebut tidak membantu subyek dalam 

menangani siswa ABK. Menurut subyek bantuan tenaga ahli 

lebih diperlukan oleh sekolah. Selama ini tidak tersedia GPK 

yang seharusnya dapat membantu subyek dalam mengajar siswa 

berkebutuhan khusus di kelas inklusi. Ketidaktersediaan GPK 

juga membuat subyek bersikap negatif terhadap siswa 

berkebutuhan khusus. Selain itu, kurikulum yang sama antara 

siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus juga menyulitkan 

subyek dalam mengajar kelas inklusi. Subyek lebih fokus untuk 

menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa reguler 

dibandingkan kepada siswa berkebutuhan khusus. 

Dapat disimpulkan bahwa subyek masih mengembangkan 

sikap negatif terhadap siswa ABK di sekolah inklusi. Subyek 

masih belum memiliki sikap penerimaan dan sikap positif lain 

terhadap siswa berkebutuhan khusus. Hal tersebut terbentuk 
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karena kondisi dan hambatan yang dimiliki oleh siswa 

berkebutuhan khusus, minimnya pengetahuan dan pelatihan yang 

diikuti subyek, kompetensi sebagai guru inklusi yang masih 

kurang, serta keyakinan-keyakinan subyek yang membuat subyek 

mempertahankan sikap negatif terhadap siswa berkebutuhan 

khusus. Selain itu lingkungan pembelajaran seperti tidak adanya 

guru pendamping khusus di kelas juga membuat subyek kurang 

memiliki sikap penerimaan terhadap siswa berkebutuhan khusus 

di kelas inklusi. Kesulitan yang dihadapi subyek dalam 

menghadapi siswa ABK di kelas subyek membuat subyek 

semakin sulit menerima konsep inklusi yang menghadirkan siswa 

reguler dan siswa berkebutuhan khusus di kelas yang sama. 
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Bagan 4 

Dinamika Psikologis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Sikap Subyek III Terhadap 

ABK di sekolah inklusi 

 

Sikap Guru Terhadap Anak 

Berkebutuhan Khusus di Sekolah 

Inklusi 

• Afek 

✓ Perasaan terganggu dengan 

adanya siswa ABK di kelas 

✓ Tidak setuju dengan penerapan 

sistem pendidikan inklusi 

✓ Lebih senang untuk menagajar 

siswa reguler 

• Kognisi  

✓ Tidak berhasil mendidik siswa 

ABK karena tidak memiliki 

bekal pendidikan dan 

keterampilan untuk menangani 

ABK 

✓ Siswa reguler di kelas inklusi 

penting untuk lebih 

diprioritaskan karena 

jumlahnya lebih banyak 

dibanding siswa ABK. 

✓ Kehadiran siswa ABK di kelas 

dapat menghambat proses 

belajar karena guru tidak bisa 

fokus ketika mengajar 

• Konatif 

✓ Mengabaikan siswa ABK di 

kelas 

✓ Memberikan target yang 

rendah untuk siswa ABK 

✓ Belum menerima penerapan 

pendidikan inklusi 

 

 

Faktor Siswa 

Menurut subyek bagaimanapun kondisi 

siswa ABK selalu sulit untuk ditangani. 

 

Faktor Guru 

• Subyek sudah mengajar di Barusari selama 

35 tahun dan sudah terbiasa dengan cara 

subyek menghadapi siswa, termasuk siswa 

ABK. 

• Subyek tidak pernah berinteraksi dengan 

ABK sebelum resmi mengajar kelas 

inklusi. 

• Selama ini subyek sama sekali belum 

pernah mengikuti pelatihan berkaitan 

dengan pendidikan inklusi. 

• Kompetensi subyek sebagai guru inklusi 

masih kurang (Tidak mampu 

mengidantifikasi karakteristik dan 

kebutuhan siswa ABK, kurang 

memberdayakan siswa ABK, tidak 

menetapkan target optimal pada siswa 

ABK sebagai bentuk peningkatan hasil 

belajar) 

• Subyek yakin bahwa akan lebih baik jika 

siswa ABK tidak dijadikan satu kelas 

dengan siswa reguler, karena akan saling 

menghambat. 

 

Faktor Lingkungan 

• Kurikulum yang digunakan tidak sesuai 

untuk siswa ABK di sekolah inklusi. 

• Tidak disediakan Guru Pendamping 

Khusus di kelas membuat subyek berat 

dalam menangani siswa ABK. 

• Pemerintah kurang berhasil menerapkan 

pendidikan inklusi, karena tidak adanya 

sumber daya manusia yang memadahi di 

sekolah inklusi. 
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4. Subjek IV 

a. Identitas Subjek IV 

Nama   : H 

Umur  :  54 tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat  : Semarang 

Pendidikan  : D2 Sekolah Guru Pendidikan Luar 

Biasa 

     S1 Pendidikan Dasar 

Mengajar di Barusari : Sejak tahun 2008  

b. Hasil Wawancara Subjek IV 

1. Latar Belakang Subyek 

Subyek lahir pada tanggal 13 Mei 1965 dan saat ini berusia 54 

tahun. Subyek sudah berekluarga dan memiliki empat orang anak 

masing-masing berusia 25 tahun, 22 tahun, 16 tahun , dan 

sepuluh tahun. Subyek bertempat tinggal di kota Semarang. 

Subyek sudah bercita-cita menjadi seorang guru sejak lulus 

dari SMP. Setelah lulus dari SMP subyek melanjutkan 

pendidikan ke Sekolah Pendidikan Guru di Semaarang. Setelah 

lulus dari SPG, subyek berkeinginan untuk melanjutkan kuliah 

dengan jurusan pedidikan luar biasa. Subyek memiliki 

ketertarikan untuk mengajar anak-anak dengan kekurangan fisik. 

Kemudian subyek mendaftar kuliah di IKIP Semarang, namun 

hingga dua kali mengikuti dua kali tes seleksi subyek tidak 

berhasil diterima di IKIP Semarang. 
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Kakak subyek yang saat itu tinggal di Padang menawarkan 

subyek untuk berkuliah di SGPLB di kota Padang. SGPLB 

merupakan Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, dan subyek 

mengambil kuliah D2 jurusan A. Jurusan A adalah jurusan untuk 

pendidikan luar biasa bagi anak dengan gangguan tunanetra. 

Subyek tertarik untuk untuk berkuliah di situ karena akan ada 

ikatan dinas setelah lulus. Subyek mulai berkuliah pada tahun 

1985 dan lulus pada tahun 1987. Namun setelah lulus dari 

SGPLB, ternyata tidak ada ikatan dinas sehingga subyek 

memutuskan untuk kembali ke Semarang. 

Setelah kembali ke kota Semarang, subyek mencari pekerjaan 

dan mengirim lamaran pekerjaan ke SLB di daerah Telogorejo 

Semarang dengan golongan C. Golongan C adalah sebutan untuk 

anak dengan gangguan mental di dalam pendidikan luar biasa. 

Setelah memasukkan lamaran kerja, subyek disuruh untuk 

menunggu panggilan. Setelah menunggu satu tahun ternyata 

tidak ada panggilan dari pihak SLB. Awalnya subyek ingin 

mendaftar ke SLB yang memiliki golongan A, tetapi karena jarak 

yang cukup jauh dari tempat tingga maka subyek mengurungkan 

niatnya tersebut. Kemudian subyek mendaftar di Sekolah Dasar 

Islam Gergaji yang berada di dekat rumah subyek. Subyek 

mengajar di Gergaji selama 18 tahun, dan kemudian diangkat 

menjadi PNS. 

Setelah diangkat menjadi PNS, pada tahun 2008 subyek 

dipindahkan ke SD Barusari 01 Semarang yang pada saat itu 
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sudah dalam bentuk sekolah inklusi. Setelah mengajar di SD 

Barusari, subyek kemudian mengambil kuliah S1 di Umiversitas 

Terbuka dengan jurusan Pendidikan Dasar, karena di Universitas 

tersebut tidak ada jurusan pendidikan Luar Biasa. 

2. Kondisi siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi 

Kondisi siswa berkebutuhan khusus yang dihadapi subyek 

selama ini cukup beragam. Meskipun bukan sekolah inklusi, di 

SD Gergaji juga terdapat beberapa siswa berkebutuhan khusus 

yang menurut subyek kondisinya cukup parah. Pernah ada siswa 

yang selalu lari-lari dan berteriak-teriak ketika di kelas. Saat 

diperintahkan untuk menulis, siswa tersebut hanya diam dan 

tidak lama kemudian kembali berlari-lari di kelas. Subyek 

menjelaskan bahwa subyek sangat kesulitan saat menghadapi 

siswa seperti itu, karena menurut subyek tidak tepat ABK dengan 

kondisi seperti itu disekolahkan di Gergaji yang saat itu adalah 

sekolah reguler. 

Kondisi siswa berkebutuhan khusus yang lain saat subyek 

mengajar di SD Gergaji  adalah siswa yang selalu membawa 

makanan dan makan di kelas saat proses belajar mengajar sedang 

berlangsung. Siswa tersebut sangat sulit diatur, dan marah ketika 

makanannya diambil oleh subyek. Subyek menceritakan bahwa 

ketika ada dinas pendidikan yang melakukan penilaian di SD 

Gergaji maka siswa-siswa ABK tersebut akan subyek minta 

untuk tidak masuk sekolah atau diliburkan, karena dirasa sangat 

mengganggu. 
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Dengan kondisi siswa ABK yang seperi itu, subyek 

memutuskan untuk merekomendasikan siswa tersebut pindah ke 

SLB. Alasan subyek memindahkan siswa ABK tersebut ke SLB, 

karena subyek merasa kondisi siswa ABK tidak memungkinkan 

untuk melanjutkan pendidikan di SD Gergaji. 

Di SD Barusari subyek menemui lebih banyak siswa ABK 

dengan berbagai kondisi. Subyek menceritakan bahwa saat ini 

terdapat siswa ABK yang kondisinya parah, siswa berinisial N. N 

adalah siswa yang menurut subyek sangat sulit untuk ditangani 

karena tidak bisa berkomunikasi sama seklai. Ketika subyek 

mengajak bicara atau memberi pertanyaan kepad N, maka N 

hanya akan diam saja. Begitu juga ketika diberikan tugas dan 

instruksi tertentu, N tidak dapat melaksanakan instruksi tersebut. 

Sehingga di kelas, N hanya diam saja dan sulit untuk 

mengerjakan tugas tugas yang diberikan subyek. Menurut 

subyek, N memiliki IQ yang sangat rendah, sehingga sulit 

memahami pelajaran dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. 

Selain N, juga terdapat siswa berinisial R yang menurut 

subyek juga sulit untuk ditangani. R adalah siswa yang lambat 

belajar, dan juga ada gangguan fisik. Subyek menjelaskan bahwa 

ketika menulis tangan R bergetar dan sulit untuk berhenti. Selain 

itu R juga tidak lancar dalam membaca dan memahami sebuah 

instruksi. Meskipun demikian, kondisi R jauh lebih baik 

dibandingakan N. Subyek menceritakan bahwa hasil penilaian 
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dan pekerjaan R lebih baik dari R, dan subyek lebih bisa 

berkomunikasi dengan R dibandingkan N. 

3. Faktor internal subyek sebagai guru sekolah inklusi 

Pada awal mengajar siswa ABK di kelas inklusi subyek 

mengaku sudah lumayan terbiasa karena di sekolah sebelumnya 

subyek sudah cukup sering menemui siswa berkebutuhan khusus. 

Bahkan subyek menjelaskan bahwa di sekolah sebelumnya yang 

merupakan sekolah reguler juga terdapat beberapa siswa yang 

memiliki kebutuhan khusus. Subyek termasuk guru yang sudah 

lama mengajar sekolah dasar dengan pengalaman menangani 

ABK yang cukup. Sebelum di sekolah inklusi, subyek sudah 

pernah menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler 

dan akhirnya memindahkan beberapa siswa yang dianggap 

subyek parah ke sekolah luar biasa. 

Selama berkuliah D2, subyek mempelajari mengenai 

pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa yang subyek pelajari 

khusus untuk siswa tunanetra. Meskipun berbeda dengan kondisi 

siswa ABK yang subyek hadapi ketika bekerja sebagai guru, 

subyek mengaku tidak terlalu bingung dalam menghadapinya. 

Subyek selama ini kesulitan untuk membagi fokus antara siswa 

yang reguler dan siswa berkebutuhan khusus, karena subyek 

harus menyampaikan materi yang sama di kelas untuk jenis siswa 

yang berbeda. 

Selama di SD Barusari subyek mengajar di beberapa kelas 

mulai dari kelas dua, tiga, empat, dan kelas lima. Subyek baru 
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tahun ini mengajar kelas enam. Menurut subyek tidak ada 

perbedaan sikap untuk mengajar siswa ABK di berbagai 

tingkatan kelas. Subyek pernah menghadapi siswa yang parah di 

kelas dua, dan saat ini menghadapi siswa ABK yang parah di 

kelas enam.  

Selama ini subyek sudah mengikuti beberapa pelatihan yang 

diadakan oleh pemerintah. Pelatihan tersebut berkaitan dengan 

pendidikan inklusi, dan subyek dikirim menjadi perwakilan SD 

Barusari bersama beberapa guru lain. Subyek menjelaskan bahwa 

dalam pelatihan tersebut diberikan materi mengenai jenis-jenis 

ABK, dan bagaimana cara menangani siswa ABK. Dari pelatihan 

tersebut subyek mendapat pengetahuan baru mengenai ABK. 

Meskipun pelatihan tersebut sebatas teori, namun ada beberapa 

hal yang menurut subyek dapat diterapkan ketika mengajar di 

kelas.  

Subyek menjelaskan bahwa kesulitan dalam mengajar di kelas 

inklusi adalah subyek harus bisa menyampaikan materi tidak 

hanya kepada siswa reguler tetapi juga kepada siswa ABK. 

Ketika di kelas subyek memberikan instruksi tugas dan meminta 

semua murid mengerjakan, terkadang subyek lupa bahwa ada 

siwa ABK yang kesulitan memahami dan mengerjakan soal. 

Subyek juga mengaku sulit untuk menyetarakan konsentrasi 

untuk siswa reguler dan ABK. Subyek cenderung untuk fokus 

kepada siswa reguler karena menurut subyek kasihan apabila 

siswa yang reguler harus terhambat karena satu dua siswa ABK. 
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Sehingga subyek lebih memprioritaskan siswa ABK 

dibandingkan dengan siswa reguler. 

Subyek mengadakan tambahan pelajaran bagi siswa ABK dan 

siswa yang kemampuannya kurang dalam mengikuti pelajaran. 

Tambahan pelajaran diadakan pada hari Sabtu setelah jam 

sekolah dan merupakan inisiatif dari subyek pribadi. Subyek juga 

beberapa kali memanggil orang tua siswa ABK untuk 

mendiskusikan perkembangan siswa di sekolah. Subyek merasa 

bahwa perlu dan penting untuk orang tua siswa ABK dapat 

membantu proses belajar anak di rumah.  

Untuk siswa ABK yang slow learner dan tidak terlalu parah, 

subyek dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang diperlukan 

ABK agar mampu mengikuti materi pelajaran. Namun untuk 

siswa ABK yang parah, seperti contoh siswa N, subyek tidak 

mampu mengidentifikasi kebutuhan apa yang perlu diajarkan 

kepada N. Sehingga subyek juga tidak dapat menetapkan target 

yang tinggi untuk siswa ABK seperti itu. Subyek menjelaskan 

bahwa target untuk siswa kelas enam saat ini adalah untuk lulus 

ujian. Biasanya untuk siswa yang sangat parah, subyek 

mengajarkan cara mengerjakan ujian. Bukan mengenai 

pemahaman soal, tetapi cara memilih soal yang mudah bagi 

siswa ABK, kemudian melingkari jawaban dengan huruf yang 

sama agar secara acak terdapat beberapa jawaban yang benar.  

Subyek mengindentifikasi kebutuhan siswa ABK dari 

kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Ketika siswa menunjukkan 
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kekurangan pada kemampuan tertentu, subyek mengaku 

memberikan perhatian lebih untuk meningkatkan kemampuan 

siswa. Namun untuk pengembangan kompetensi guru, subyek 

mengaku tidak pernah mengikuti seminar-seminar atau pelatihan 

khusus selain yang diberikan sekolah dan pemerintah. Subyek 

menjalankan profesi guru saat ini sesuai program dan tuntutan 

sekolah. 

Subyek yakin bahwa sebenarnya kemampuan siswa ABK 

dapat ditingkatkan. Hanya saja saat ini tuntutan pemerintah 

cukup tinggi terhadap siswa sekolah inklusi. Dengan kurikulum 

dan soal ujian yang disamakan antara siswa reguler dan siswa 

berkebutuhan khusus, subyek merasa bahwa siswa ABK sulit 

untuk mencapai target tersebut. Subyek menjelaskan bahwa 

ketertarikan subyek untuk belajar pendidikan luar biasa saat itu 

karena dirinya merasa kasihan dengan anak-anak yang cacat 

fisik, salah satunya adalah tunanetra. Sehingga subyek 

memutuskan untuk mengambil pendidikan luar biasa untuk 

golongan A. 

Ketika di sekolah inklusi, kondisi siswa berkebutuhan sangat 

berbeda dengan yang selama ini dipelajari oleh subyek. Siswa 

yang diajar subyek tidak lah siswa yang cacat secara fisik namun 

memiliki kebutuhan khusus secara mental. Subyek menganggap 

bahwa ABK yang parah dan sulit untuk berkomunikasi sebagai 

siswa yang memiliki dunianya sendiri, sehingga subyek 

memaklumi apabila ABK tersebut tidak bisa mengikuti instruksi 
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dari subyek. Subyek juga meyakini bahwa siswa ABK yang 

parah, akan lebih baik jika disekolahkan di SLB, bukan di 

sekolah inklusi. 

4. Faktor lingkungan yang memengaruhi sikap guru terhadap 

ABK di sekolah inklusi 

Subyek menilai bahwa lingkungan pembelajaran saat ini 

masih belum sesuai untuk mengoptimalkan penerapan 

pendidikan inklusi. Subyek menjelaskan bahwa seharusnya 

pemerintah lebih memperhatikan sistem pendidikan inklusi, 

mulai dari guru, sampai ke muridnya. Misalkan penerimaan 

siswa, seharusnya ada aturan yang jelas untuk menempatkan 

siswa ABK di kelas inklusi. Subyek merasa banyak siswa ABK 

yang kurang cocok untuk disekolahkan di inklusi, karena kondisi 

nya yang tidak bisa mengikuti siswa reguler.  

Kurikulum yang digunakan di sekolah inklusi saat ini juga 

belum disesuaikan untuk anak berkebutan khusus, bahkan yang 

tidak parah sekalipun. Siswa yang slow learner seharusnya 

memiliki program pembelajaran tersendiri, tapi juga tidak ada 

saat ini. Subyek juga menjelaskan bahwa untuk soal ujian dari 

pemerintah awalnya direncanakan akan dibuat berbeda antara 

siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus. Namun sampai 

sekarang masih belum terlaksana. 

Guru pendamping khusus juga memiliki peran penting untuk 

mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan inklusi. Menurut 

subyek dengan tidak tersedia nya GPK, subyek kesulitan 
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membagi fokus untuk mengajar siswa reguler dan siswa 

berkebutuhan khusus. Subyek menceritakan bahwa subyek 

terkadang abai terhadap siswa berkebutuhan khusus karena 

subyek memprioritaskan kebutuhan siswa reguler yang 

jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan siswa ABK. 

Orang tua siswa ABK di sekolah inklusi selama ini juga 

beragam. Terdapat orang tua siswa yang kooperatif, sehingga 

membuat subyek lebih nyaman dan senang untuk mendampingi 

siswa berkebutuhan khusus tersebut. Subyek menjelaskan bahwa 

ada juga orang tua siswa ABK yang kurang mendukung proses 

pembelajaran , misalnya ketika dipanggil pihak sekolah untuk 

diskusi mengenai hambatan anaknya, orang tua tersebut 

menyangkal setiap pernyataan guru, dan menganggap anaknya 

tidak terlalu bermasalah ketika di rumah. Menurut subyek 

dukungan orang tua berperan penting untuk pendidikan ABK. 

Subyek lebih senang menghadapi ABK yang orang tuanya juga 

mendukung dan bersifat kooperatif. 

Kepala sekolah di SD Barusari selama ini menurut subyek 

tidak teralu banyak menuntut guru, karena kepala sekolah juga 

memahami kesulitan dan beban tugas yang dimiliki oleh para 

guru yang mengajar kelas inklusi. Kepala sekolah saat ini juga 

bukan berasal dari pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, 

sehingga tidak banyak berkontribusi untuk menambah 

kemampuan atau pengetahuan guru yang mengajar. Kepala 

sekolah juga seringkali diganti, kepala sekolah yang sekarang 
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baru ditugaskan di SD Barusari sekitar dua tahun. Kepala sekolah 

justru sering berdikusi dan meminta masukan dari guru termasuk 

subyek yang sudah lebih lama dan dirasa berpengalaman 

mengajar siswa berkebutuhan khusus di kelas inklusi. 

5. Sikap terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi 

Setelah lulus dari SPG, subyek memiliki ketertarikan untuk 

mendidik anak berkebutuhan khusus. Kebutuhan khusus yang 

diminati subyek saat itu adalah tunanetra. Sehingga subyek 

mengambil pendidikan luar biasa untuk anak tunatera. Setelah 

menyelesaikan pendidikan, subyek juga melamar pekerjaan di 

sekolah luar biasa untuk dapat bekerja langsung mendidik anak-

anak dengan cacat fisik. Namun subyek beum mendapat 

kesempatan untuk mengajar di sekolah luar biasa, sehingga 

subyek memutuskan untuk melamar pekerjaan menjadi guru di 

sekolah reguler. 

Subyek mengaku bahwa saat ini subyek masih memiliki 

ketertarikan untuk mendidik anak berkebutuhan khusus. ABK 

yang ditemui subyek selama ini bukanlah ABK dengan cacat 

fisik, melainkan ABK dengan gangguan psikologis. Hal ini 

awalnya cukup membuat subyek bingung harus menghadapi 

ABK dengan cara seperti apa. Subyek menghadapi ABK saat ini 

berdasarkan pengalaman mengajar yang subyek miliki. 

Dalam kelas inklusi, subyek mengaku lebih mengutamakan 

kepentingan siswa reguler dibandingkan dnegan siswa ABK. Hal 

tersebut dikarenakan subyek merasa kasihan jika siswa reguler 
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yang jumlahnya lebih banyak harus terhambat oleh siswa 

berkebutuhan khusus. Berbeda dengan sekolah luar biasa yang 

hanya mendidik anak berkebutuhan khusus, sehingga guru dapat 

lebih fokus. 

Subyek pernah menata tempat duduk di kelas secara 

berkelompok, dengan setiap kelompok berjumlah enam orang. Di 

dalam kelompok tersebut terdapat siswa berkebutuhan khusus 

dan juga siswa reguler yang pandai. Subyek menata tempat 

duduk seperti itu agar siswa yang pandai dapat membantu siswa 

berkebutuhan khusus dalam mengikuti pelajaran. Namun subyek 

merasa cara tersebut kurang efektif, sehingga subyek tidak lagi 

mengatur tempat duduk siswa dengan format seperti itu. 

Subyek masih belum bisa menerima kehadiran ABK 

seluruhnya di kelas inklusi. Subyek menujukkan penerimaan 

kepada siswa yang dapat diajak berkomunikasi dan memiliki 

kemampuan yang masih memungkinkan untuk mengikuti materi 

pelajaran. Ketika subyek menghadapi siswa ABK yang 

kondisinya parah, subyek merasa kebingungan  dan akhirnya abai 

terhadap siswa tersebut. 

Subyek menceritakan pengalamannya di sekolah reguler yang 

juga memiliki siswa berkebutuhan khusus yang cukup parah, 

sehingga situasinya mirip dengan setting kelas inklusi. Saat itu 

subyek berpikir bahwa siswa tersebut tidak akan bisa mengikuti 

pelajaran di sekolah reguler dan tepat jika dipindahkan di sekolah 

luar biasa. Subyek menjelaskan bahwa di sekolah luar biasa 
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siswa ABK lebih diarahkan untuk mengembangkan keterampilan, 

berbeda dengan sekolah reguler yang menuntut kemampuan 

kognitif siswa ABK untuk menerima materi pelajaran. Pemikiran 

tersebut juga membuat subyek berpendapat bahwa banyak siswa 

ABK di sekolah inklusi yang sebenarnya salah nalir. Salah jalur 

yang dimaksud adalah bahwa siswa ABK dengan kondisi yang 

parah, seharusnya tidak disekolahkan di sekolah inklusi 

melainkan di sekolah luar biasa. 

Subyek yakin bahwa apa yang dilakukan subyek terhadap 

siswa berkebutuhan khusus saat ini sudah tepat. Subyek merasa 

harus memprioritaskan siswa reguler, dan kemudian siswa ABK 

yang kemampuan nya masih cukup. Sedangkan untuk siswa ABK 

kelas enam yang parah, subyek saat ini lebih fokus mengajari 

keterampilan melingkari jawaban soal ujian agar siswa tersebut 

dapat lulus ujian. Untuk siswa ABK kelas empat atau atau yang 

kelas lebih kecil, subyek mengarahkan orang tua mereka untuk 

memindahkan ABK ke sekolah luar biasa. 

c. Hasil Observasi Subjek IV 

Observasi dilakukan pagi hari pada awal jam pelajaran di 

kelas subyek. Subyek mengajar kelas 6A, dengan jumlah siswa 

sebanyak 30 anak. Peneliti masuk ke dalam kelas saat proses 

belajar mengajar tengah berlangsung sekitar 15 menit. Saat 

masuk kelas, terlihat salah seorang siswa berdiri di luar kelas 

dengan membawa buku dan pensil. Siswa tersebut adalah N, 
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salah satu ABK yang menurut subyek cukup parah. N terlihat 

diam saja menatap buku dan tidak mengerjakan apapun. 

Di dalam kelas terlihat subyek sedang menjelaskan materi 

pelajaran kepada siswa. Siswa duduk berpasang pasangan dan 

subyek berada di depan kelas. Pada saat itu siswa sedang belajar 

tema bumiku, dan sedang membahas mengenai sains matahari, 

bumi dan bulan. Subyek menjelaskan kepada siswa mengenai 

gerhana matahari dan gerhana bulan. Subyek menggunakan buku 

cetak sebagai panduan mengajar di kelas. Subyek menjelaskan 

materi dengan sesekali melemparkan pertanyaan untuk dijawa 

oleh siswa. 

Setelah selesai menjelaskan, subyek meminta siswa untuk 

mengerjakan soal yang ada di buku. Subyek kemudian kembali 

ke meja guru, dan menginstruksikan kepada siswa untuk 

mengerjakan dalam waktu 30 menit. Subyek mempersilahkan 

siswa yang ingin mengajukan pertanyaan untuk menemui subyek 

di depan. 

Selama siswa mengerjakan soal, subyek terlihat sibuk 

mengerjakan sesuatu di meja guru. Sedangkan siswa ABK N 

masih berada di luar kelas. N terlihat diam saja berdiri di luar 

kelas dan tidak mengerjakan apapun. Kemudian peneliti 

menanyakan kepada subyek mengapa N berada di luar kelas. 

Subyek menjelaskan bahwa N dihukum di luar kelas karena tidak 

mengerjakan PR yang diberikan subyek. Subyek meminta N 

untuk mengerjakan PR di luar kelas. Terlihat tidak ada 
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pendampingan yang diberikan subyek terhadap N, sehingga N 

juga tidak mengerjakan apapun ketika berada di luar kelas. 

Subyek kemudian memanggil N untuk masuk ke kelas, dan 

mengatakan bahwa subyek bingung harus bagaimana agar N mau 

mengerjakan PR. Kemudian subyek memeriksa pekerjaan N yang 

tadi dibuat di luar kelas, namun ternyata N hanya mengerjakan 

dua dari 15 soal pekerjaan rumah tersebut. Subyek menyuruh N 

untuk kembali ke tempat duduk. 

Subyek kembali ke meja N dan memberikan sebuah lembar 

jawaban ujian. Subyek meminta N untuk melingkari lembar 

jawaban tersebut dengan benar, serta dengan jawaban yang sama 

yaitu A semua, atau B semua, atau D semua dari nomor satu 

hingga nomor yang terakhir. Subyek memberikan contoh kepada 

N, cara memegang pensil dan melingkari jawaban tersebut. 

Setelah itu subyek menyusuh N segera melakukan yang 

diperintahkan subyek. Kemudian subyek kembali ke depan kelas 

dan meminta siswa yang lain untuk mengumpulkan hasil latihan 

soal yang telah dikerjakan ke meja subyek. 

Terlihat beberapa murid masih mengerjakan dan tidak segera 

maju ke meja guru untuk mengumpulkan pekerjaan. Subyek 

kemudian menghampiri siswa-siswa tersebut dan meminta 

pekerjaan itu dikumpulkan, selesai tidak selesai. Subyek sampai 

pada salah satu siswa berinisial R yang merupakan siswa ABK, 

kemudian subyek melihat bahwa R masih mengerjakan latihan 

soal dan tampak kebingungan. Subyek menanyakan kepada R apa 
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yang membuat R bingung dan apa yang ingin R tanyakan. R 

hanya diam saja, kemudian subyek kembali bertanya kepada R, 

jika tidak ada yang dibingungkan kenapa daritadi R hanya 

menulis satu kalimat, dan tidak maju bertanya kepada subyek. 

Setelah itu subyek langsung mengambil hasil pekerjaan R, dan 

dikumpulkan di meja guru. 

Subyek kembali meminta siswa untuk membuka buku, dan 

memperhatikan subtema selanjutnya. Selama subyek melanjutkan 

penjelasan materi pelajaran kepada seluruh siswa, N nampak 

hanya diam saja dan masih menghadap lembar jawaban ujian 

yang tadi diperintahkan subyek untuk dilingkari. Subyek nampak 

tidak memperhatikan N, dan fokus menyampaikan materi 

pelajaran kepada siswa yang lain.  

d. Analisis Subyek IV 

Berdasarkan pada hasil wawancara, subyek sebenarnya 

memiliki ketertarikan terhadap siswa berkebutuhan khusus. 

Ketertarikan tersebut ditunjukkan saat subyek memilih untuk 

mengambil sekolah guru pendidikan luar biasa dan saat subyek 

berusaha melamar pekerjaan di sekolah luar biasa. Subyek 

memiliki perasaan kasihan terhadap anak berkebutuhan khusus 

yang pada saat itu khususnya cacat secara fisik. Hal ini sangat 

berbeda dengan yang subyek hadapi ketika mengajar di setting 

pendidikan inklusi. Ketidaksesuaian ini yang nampaknya 

membuat subyek belum sepenuhnya menerima siswa ABK di 
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sekolah inklusi yang bukan merupakan siswa dengan cacat fisik 

melainkan lebih secara psikologis. 

Kurangnya penerimaan tersebut ditunjukkan subyek dari 

beberapa hal, seperti keinginan untuk mengeluarkan beberapa 

siswa ABK dari sekolah. Hal ini sudah subyek lakukan ketika 

mengajar di sekolah reguler, subyek memindahkan siswa ABK 

ke SLB karena merasa sudah tidak sesuai lagi disekolahkan di 

sekolah reguler. Hal ini juga sama dirasakan oleh subyek ketika 

di sekolah inklusi, subyek merasa banyak siswa ABK yang salah 

alamat. Salah alamat yang dimaksudkan subyek adalah siswa 

ABK dengan kemampuan yang rendah seharusnya disekolahkan 

di sekolah luar biasa. Menurut subyek sekolah luar biasa lebih 

cocok untuk mendidik siswa ABK tersebut. 

Subyek menjelaskan bahwa dirinya yakin bahwa siswa ABK 

yang kemampuannya rendah tidak akan bisa berkembang di 

sekolah inklusi dan justru akan menghambat proses dari 

pendidikan inklusi itu sendiri. Hal ini yang membuat subyek 

seringkali mengabaikan atau bahkan lupa untuk memperhatikan 

siswa ABK ketika proses belajar mengajar di kelas. Subyek lebih 

fokus pada siswa reguler dan siswa ABK yang dirasa mampu 

mengikuti pelajaran, sedangkan siswa ABK yang kemampuannya 

rendah sedikit tersingkir dari perhatian subyek. Kondisi siswa 

ABK yang memiliki kemampuan lebih baik, membuat subyek 

bersikap lebih positif dan lebih bisa menerima. Sedangkan 
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kondisi siswa ABK yang kemampuan kognitif dan kemampuan 

komunikasinya rendah akan sulit diterima oleh subyek. 

Pengalaman mengajar subyek yang sudah cukup lama tidak 

terlalu memengaruhi sikap subyek terhadap siswa ABK. Selama 

ini subyek cukup banyak berinteraksi dengan ABK, bahkan 

sebelum mengajar dengan sistem pendidikan inklusi. Selama ini 

subyek memiliki sikap yang sama terhadap ABK, dan sikap 

tersebut dipertahanka subyek hingga saat ini. Subyek mengaku 

bahwa awal menghadapi siswa ABK subyek merasa bingung, 

tapi setelah sekian lama subyek mulai terbiasa menghadapi 

berbagai kondisi siswa ABK. 

Subyek sesungguhnya memiliki keyakinan yang cukup positif 

terhadap siswa ABK, yaitu menurut subyek kemampuan dan 

kecerdasan seorang siswa berkebutuhan khusus dapat 

berkembang. Subyek mengatakan jika seorang ABK  saat ini 

bodoh tidak selamanya ABK tersebut bodoh, dengan penanganan 

yang tepat seorang siswa ABK pasti dapat berkembang. Namun 

subyek juga punya keyakinan lain yang nampaknya bertolak 

belakang, yaitu bahwa siswa ABK dengan kemampuan rendah di 

sekolah inklusi akan sulit berkembang. Hal ini karena pemikiran 

subyek, bahwa dalam konsep pendidikan inklusi semua siswa, 

termasuk siswa berkebutuhan khusus dituntut untuk memiliki 

kemampuan berpikir yang cukup untuk mengikuti materi 

pelajaran sekolah. Sehingga siswa ABK dengan kemampuan 

yang rendah, yang disekolahkan di sekolah inklusi tidak akan 
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bisa berkembang meskipun dikejar dengan usah seperti apapun. 

Nampaknya hal ini juga yang membuat subyek bersikap abai 

terhadap siswa ABK yang menurut subyek sudah tidak mungkin 

bisa ditangani. 

Pelatihan yang diberikan terhadap subyek selama ini tidak 

terlalu banyak. Selama ini subyek hanya mengikuti dua kali 

pelatihan yang berkaitan dengan pendidikan inklusi, dan menurut 

subyek pelatihan itu juga hanya sebatasa teori, sangat terbatas 

yang dapat diaplikasikan di lapangan. Pelatihan yang hanya 

bersifat teori nampaknya juga memengaruhi subyek dalam 

bersikap terhadap siswa ABK di sekolah inklusi. Pelatihan yang 

dapat membentuk guru untuk mengembangkan sikap positif 

terhadap siswa berkebutuhan khusus akan sangat berguna. 

Subyek memiliki kompetensi sebagai guru inklusi yang 

terbatas. Subyek hanya mampu mengidentifikasikan kebutuhan 

siswa yang memang mudah untuk ditangani, misalkan siswa slow 

learner yang memiliki hambatan belajar menulis, subyek dapat 

memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa tersebut. 

Sedangkan pada siswa ABK yang kondisinya seperti N, yang 

sulit berkomunikasi, sulit merespon, dan memiliki kemampuan 

rendah dalam membaca dan berhitung, subyek kesulitan untuk 

menanganginya. Subyek juga tidak terlalu memberdayakan siswa 

ABK yang memiliki kekurangan, terlihat saat siswa ABK tidak 

mengerjakan tugas, subyek meminta ABK untuk keluar kelas 

selama pelajaran dan tidak memberikan penanganan khusus. 
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Untuk pengembangan profesi guru inklusi, subyek tidak 

mengikuti kegiatan dan pelatihan tertentu. Subyek mengaku 

mengembangkan kemampuannya sebagai guru dari proses belajar 

mengajar sehari-hari. Subyek juga menjalankan profesinya sesuai 

dengan program pemerintah, seperti saat penerapan kurikulum 

baru, subyek mempelajari kurikulum tersebut sesuai dengan yang 

dilatihkan. Terlihat tidak ada pengembangan kompetensi secara 

khusus yang dilakukan oleh subyek. 

Subyek mengaku bahwa lingkungan pembelajaran di sekolah 

inklusi saat ini masih kurang untuk bisa mewujudkan inklusi 

yang baik. Misalnya dari kurikulum yang diterapkan oleh 

pemerintah untuk sekolah inklusi, pemerintah menuntut 

kemampuan yang sama dari siswa ABK, bahkan untuk soal ujian 

adalah sama antara siswa reguler dan siswa ABK. Hal ini tidak 

memungkin kan subyek untuk bisa mengajar dan menetapkan 

target yang sedemikian tinggi untuk siswa ABK. Jadi subyek 

merasa percuma mengajarkan materi untuk ujian kepada siswa 

ABK, maka diambilah keputusan bagi siswa ABK untuk dilatih 

mengerjakan  ujian dengan jawaban tertentu, tanpa harus melihat 

soalnya. 

Lingkungan pembelajaran yang ideal untuk sekolah inklusi 

seharusnya tersedia GPK untuk setiap kelas. Namun sampai saat 

ini masih tidak tersedia, sehingga subyek hanya bisa fokus pada 

siswa reguler, dan akhirnya mengabaikan siswa ABK. Kepala 

sekolah Barusari juga tidak memiliki latar belakang pendidikan 
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inklusi, sehingga menurut subyek tidak terlalu membantu guru 

dalam menangani siswa ABK. Kepala sekolah juga menurut 

subyek sepaham dan mengerti kesulitan guru dalam menghadapi 

ABK, termasuk pengabaian yang dilakukan guru, kepala sekolah 

memaklumi. Hal ini yang membuat subyek mempertahankan 

sikap negatifnya terhadap siswa ABK di sekolah inklusi. 
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Bagan 5 

Dinamika Psikologis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Sikap Subyek IV Terhadap 

ABK di sekolah inklusi 

 

 

Sikap Guru Terhadap Anak Berkebutuhan 

Khusus di Sekolah Inklusi 

• Afek 

✓ Subyek tidak menerima ABK 

dengan kemampuan yang rendah. 

✓ Subyek lebih senang mendidik siswa 

dengan kemampuan yang cukup 

• Kognisi  

✓ Banyak siswa ABK di sekolah 

inklusi yang lebih cocok untuk 

bersekolah di sekolah luar biasa. 

✓ Siswa ABK tidak dapat berkembang 

di lingkungan pendidikan inklusi 

✓ Guru kelas inklusi harus lebih 

memperhatikan siswa reguler, dan 

baru siswa ABK. 

✓ Percuma menyampaikan materi 

kurikulum dn target yang tinggi 

kepada ABK. 

• Konatif 

✓ Subyek mengabaikan keberadaan 

siswa ABK di kelas inklusi. 

✓ Tidak mengembangkan dan 

memberdayakan kemampuan siswa 

ABK. 

✓ Menetapkan target yang minim 

terhadap siswa ABK. 

 

 

Faktor Siswa 

Subyek tidak menerima siswa ABK 

dengan kemampuan yang menurut 

subyek terlalu rendah. 

Faktor Guru 

• Pelatihan yang diikuti subyek selama 

ini hanya sebatas teori, tidak ada 

pelatihan mengenai pengembangan 

sikap positif guru inklusi 

• Kompetensi subyek sebagai guru 

inklusi masih terbatas (hanya 

mengidentifikasi kebutuhan siswa ABK 

yang mudah dipahami subyek, belum 

menghargai kehadiran ABK dengan 

hambatan yang parah, minimnya 

pengembangan kompetensi guru yang 

dilakukan subyek, memberikan target 

yang minim atau rendah terhadap siswa 

ABK) 

• Subyek yakin bahwa siswa ABK 

dengan kemampuan yang rendah 

seharusnya tidak disekolahkan di 

sekolah inklusi. 

• Subyek yakin siswa ABK tidak akan 

mampu mencapai target yang diberikan 

oleh pemerintah. 

 

Faktor Lingkungan 

•  Tuntutan pemerintah yang tidak sesuai 

dengan kondisi siswa ABK di sekolah 

inklusi 

• Fasilitas GPK tidak tersedia, subyek 

hanya bisa fokus pada siswa reguler. 

• Kepala sekolah selama ini memaklumi 

sikap subyek terhadap ABK, dan tidak 

menuntut target yang tinggi untuk guru. 

 


