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   BAB V 

 

PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi yang 

dilakukan oleh peneliti kepada keempat subjek, terdapat perbedaan 

sikap terhadap siswa ABK di sekolah inklusi pada masing-masing 

subyek. Subyek I cenderung memiliki sikap yang positif , sedangkan 

ketiga subyek yang lain memiliki sikap yang lebih negatif terhadap 

siswa ABK di sekolah inklusi. Sikap yang dimiliki masing-masing 

subyek muncul karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya 

faktor dari kondisi siswa ABK, faktor internal dari diri subyek, dan 

juga faktor lingkungan pembelajaran sekolah inklusi. 

Subyek I memiliki afek yang positif terhadap siswa ABK di 

sekolah inklusi. Ada ketertarikan dan kepuasan tersendiri yang 

dirasakan oleh subyek I ketika mengajar dan mendidik siswa ABK. 

Subyek I menonjolkan perasaan mencintai saat menjadi seorang 

pengajar siswa ABK di sekolah inklusi. Rasa cinta kasih yang 

dimiliki subyek I tidak terlepas dari nilai hidup yang dimiliki oleh 

subyek I. Subyek I bercita-cita menjadi seorang biarawati dan 

memiliki jiwa pelayanan sejak masih usia muda. Jiwa pelayanan ini 

dibawa oleh subyek I sampai saat ini dan diterapkan dalam pekerjaan 

nya sebagai guru di sekolah inklusi. Sikap yang ditunjukkan oleh 

subyek I terhadap ABK di sekolah inklusi mengekspresikan nilai 
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yang ada dalam dirinya. Sistem nilai yang ada pada diri individu, 

dapat dilihat dari sikap yang diambil oleh individu tersebut 

(Sunaryo, 2004). Dalam hal ini subyek menunjukkan sikap positif 

terhadap siswa ABK di sekolah inklusi sebagai perwujudan dari 

nilai-nilai pelayanan dan cinta kasih yang dimiliki oleh subyek I. 

Subyek I yakin bahwa guru memiliki peran penting membawa 

kemajuan bagi siswa berkebutuhan khusus. Subyek I memiliki 

ketertarikan terhadap siswa ABK dan berusaha menangani kesulitan 

masing-masing siswa ABK. Guru inklusi yang efektif adalah guru 

yang menunjukkan sebuah ketertarikan terhadap siswa berkebutuhan 

khusus dan menghargai ABK sebagai individu (Turville, 2007). 

Subyek I menerapkan metode yang dapat mengoptimalkan 

pembelajaran siswa berkebutuhan khusus di kelas. Misalnya dimulai 

dari penataan tempat duduk yang didesign berkelompok untuk 

memudahkan siswa berkebutuhan khusus untuk bekerja sama dan 

mendapat mentoring dari teman kelompoknya. Subyek I juga selalu 

melibatkan siswa berkebutuhan khusus dalam proses belajar 

mengajar, seperti menjawab pertanyaan dan mengerjakan soal 

latihan. Selain itu subyek I juga bekerjasama dengan orang tua siswa 

untuk dapat memantau dan memaksimalkan pembelajaran siswa di 

sekolah dan di rumah. 

Pada subyek IV ditemukan perasaan tertarik untuk mengajar 

siswa berkebutuhan khusus, karena pada latar belakang pendidikan 

subyek IV mengambil sekolah guru pendidikan luar biasa. Subyek 

IV menjelaskan alasan ingin mengajar di sekolah luar biasa adalah 
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perasaan iba atau kasihan terhadap anak yang memiliki cacat atau 

kekurangan fisik terutama tunanetra. Namun kondisi ABK di sekolah 

inklusi tidak sama bahkan tidak ada yang tunanetra, hal ini berbeda 

dengan keinginan awal subyek IV. 

Secara teori, anak tunanetra tidak berkaitan dengan 

kemampuan inteligensi yang rendah dan bahkan tidak memiliki 

hambatan yang berarti pada kemampuan inteligensinya. Bahkan 

dijelaskan bahwa tunanetra dapat memiliki daya ingat yang kuat 

serta kemampuan taktil yang tinggi (Delphie, 2009). Sedangkan 

seperti dijelaskan subyek bahwa di sekolah inklusi banyak terdapat 

siswa ABK slow learner yang menurut Athani (2019) siswa slow 

learner tidak memiliki kecacatan fisik namun memiliki kecacatan 

dalam hal kecepatan. Inteligensi yang sedikit di bawah rata-rata pada 

anak slow learner membuat mereka belajar dengan kecepatan yang 

lebih lamban dibandingkan rekan sebayanya (Desiningrum, 2016). 

Perbedaan kondisi siswa yang diharapkan subyek IV dengan yang 

dihadapi subyek IV membuat subyek memiliki sikap penerimaan 

yang tidak sepenuhnya kepada ABK di sekolah inklusi. 

Berdasarkan hasil observasi, subyek IV menunjukkan 

pengabaian terhadap siswa berkebutuhan khusus dengan hambatan 

yang parah. Salah satu siswa berkebutuhan khusus yang tidak 

mengerjakan pekerjaan rumah diminta oleh subyek untuk keluar 

kelas selama pelajaran berlangsung. Siswa tersebut diminta untuk 

mengerjakan PR di luar kelas, namun tidak ada pendampingan dari 

subyek IV, sehingga siswa tersebut justru tidak mengerjakan apapun 
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dan hanya berdiri di luar kelas. Subyek membimbing siswa 

berkebutuhan khusus yang hambatannya tidak terlalu parah sehingga 

menurut subyek IV cenderung lebih mudah untuk ditangani. 

Sikap lebih negatif ditemukan pada subyek II dan subyek III 

yang sama sekali tidak memiliki ketertarik untuk mengajar siswa 

ABK. Sebenarnya subyek II dan III lebih memilih untuk mengajar 

siswa reguler, namun karena SD Barusari adalah sekolah inklusi, 

subyek II dan III mengajar siswa ABK sebagai sebuah tuntutan 

pekerjaan. 

Subyek II menjelaskan bahwa dirinya lebih suka mendidik 

siswa ABK yang kondisinya sudah baik. Kondisi baik siswa ABK 

yang dimaksud adalah hasil dari keberhasilan terapi dengan psikolog 

dan juga dukungan keluarga siswa ABK tidak hanya yang diberikan 

ketika di sekolah tetapi juga di luar sekolah. Siswa yang seperti itu 

tidak ditemui subyek  II di kelas inklusi SD Barusari. Subyek II 

menunjukkan pengabaian kepada siswa ABK dan lebih berfokus 

pada siswa reguler. Berdasarkan hasil observasi di kelas pada saat 

pengerjaan latihan soal, subyek II nampak tidak memberikan 

bimbingan kepada siswa berkebutuhan khusus. Bahkan siswa 

berkebutuhan khusus tidak mengerjakan dan tidak mengumpulkan 

tugas yang diinstruksikan oleh subyek II. Nilai yang diberikan 

kepada siswa berkebutuhan khusus juga nampaknya tidak sesuai 

dengan standart penilaian, karena subyek II menjelaskan bahwa 

meskipun tidak mengumpulkan tugas, siswa berkebutuhan khusus 

tetap mendapatkan nilai. 
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Hal hampir sama juga ditemukan pada subyek III yang lebih 

fokus untuk mengajar siswa reguler dibandingkan dengan siswa 

ABK. Bahkan pada subyek III ditemukan belum ada penerimaan 

terhadap konsep pendidikan inklusi itu sendiri. Subyek III memiliki 

pemikiran bahwa kelas inklusi akan menghambat proses belajar 

siswa reguler maupun siswa ABK. Subyek III juga merasa terganggu 

dengan kehadiran siswa ABK di kelas, afek negatif tersebut 

menunjukkan bahwa subyek III belum mengembangkan sikap positif 

terhadap ABK di sekolah inklusi. Menurut Delaney (2016) guru 

inklusi yang sukses adalah guru yang punya ketertarikan dan sikap 

positif terhadap siswa berkebutuhan khusus serta keinginan untuk 

belajar dari siswa mereka. 

Sikap negatif yang dimiliki subyek III terhadap siswa ABK 

di sekolah inklusi juga banyak dipengaruhi oleh kurangnya pelatihan 

dan kompetensi yang dimiliki subyek sebagai guru inklusi. Selama 

15 tahun mengajar di sekolah dengan konsep pendidikan inklusi, 

subyek III sama sekali belum pernah mendapatkan pelatihan yang 

berkaitan dengan pendidikan inklusi. Subyek merasa tidak memiliki 

kemampuan yang cukup untuk menangani siswa ABK . Perasaan 

tidak siap, dan tidak mampu dalam menangani siswa berkebutuhan 

khusus lumrah ditemukan pada diri guru terutama guru yang belum 

pernah menerima pelatihan khusus (Delaney, 2016). Pada subyek III  

juga menunjukkan kesulitan untuk memahami siswa ABK, sehingga 

subyek III belum memiliki sikap penerimaan terhadap siswa ABK 

itu sendiri. Banyak ditemukan guru pada sekolah inklusi yang belum 
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mampu menemukan kebutuhan serta memodifikasi pendekatan yang 

sesuai untuk siswa berkebutuhan khusus (Loreman, Deppeler, & 

Harvey, 2005). 

Pada subyek II, III, dan IV ditemukan bahwa ketiga subyek 

tidak memberikan target yang optimal. Ketiga subyek merasa bahwa 

kemampuan siswa ABK sangat terbatas, sehingga sulit untuk 

dikembangkan. Keyakinan ini yang membuat ketiga subyek kurang 

menghargai siswa berkebutuhan khusus sebagai bagian dari kelas 

inklusi, dan cenderung mengabaikan kehadiran mereka selama 

proses belajar mengajar berlangsung. Dijelaskan bahwa seorang guru 

inklusi harus sangat fokus pada keyakinan dan sikap terhadap siswa 

berkebutuhan khusus karena hal tersebut sangat berpengaruh 

terhadap interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa ABK 

(Delaney, 2016). 

Masing-masing subyek memiliki pemikiran tersendiri yang 

akhirnya melahirkan sikap tertentu terhadap siswa ABK di sekolah 

inklusi. Seperti diketahui bahwa sikap sendiri mencakup aspek 

afektif, perilaku, dan kognitif (Bohner & Wanke, 2002). Subyek I 

memiliki pemikiran tentang pentingnya menentukan metode yang 

sesuai untuk siswa ABK, karena masing-masing ABK memiliki 

kebutuhan dan memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Subyek 

I juga menganggap pekerjaannya sebgai guru adalah sebuah bentuk 

pelayanannya saat ini sehingga subyek I melakukan pekerjaan 

tersebut dengan cinta. Keberhasilan sebuah pendidikan terutama 

inklusi menurut subyek sangat bergantung dengan kinerja guru, 



159 
 
 

sehingga subyek merasa perlu untuk terus meningkatkan 

kemampuan nya dalam mengajar siswa ABK di sekolah inklusi.  

Pada subyek II ditemukan pemikiran yang cukup menarik, 

bahwa subyek II selama ini sudah merasa berhasil sebagai guru 

inklusi. Standar keberhasilan yang digunakan oleh subyek II adalah 

terciptanya situasi kelas inklusi yang bebas dari konflik antara siswa 

reguler dan siswa ABK. Selama ini subyek II merasa berhasil 

mengajar kelas inklusi tanpa konflik yang berarti. Subyek II juga 

membandingkan dengan sekolah lain yang menurut subyek II belum 

tentu bisa menciptakan situasi kelas inklusi yang seperti demikian. 

Pemikiran tersebut membuat subyek mempertahankan sikapnya 

selama ini terhadap ABK di kelas inklusi. 

Sikap negatif terhadap ABK di sekolah inklusi yang dimiliki 

oleh subyek III muncul dari pemikiran subyek III yang merasa 

bahwa dirinya tidak akan bisa berhasil mendidik ABK karena tidak 

memiliki bekal pendidikan yang cukup dan tidak pernah menerima 

pelatihan yang berkaitan dengan pendidikan inklusi. Keyakinan 

seseorang yang berkaitan dengan kemampuan dan keberhasilan yang 

dimilikinya untuk dapat mengorganisasi dan mengeksekusi tindakan 

terhadap situasi tertentu disebut juga dengan istilah self efficacy 

(Bandura, 1995). Pada penelitian Forlin (2012) ditemukan relasi 

yang positif antara self efficacy dengan sikap yang dimiliki oleh guru 

inklusi. Guru dengan self efficacy yang kuat akan mengembangkan 

sikap yang lebih positif , begitu juga sebaliknya. 
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Subyek IV yang memiliki latar belakang pendidikan luar 

biasa, menjelaskan bahwa menurutnya banyak siswa ABK di sekolah 

inklusi yang seharusnya bersekolah di SLB. Subyek IV memiliki 

pemikiran bahwa siswa ABK dengan hambatan yang parah tidak 

akan dapat berkembang kemampuannya di sekolah inklusi. Menurut 

subyek IV akan percuma untuk mengajarkan materi kurikulum 

pendidikan kepada siswa ABK, karena kemampuan mereka yang 

terbatas. Menurut pemikiran subyek lebih sesuai jika siswa ABK 

dengan hambatan yang parah untuk belajar keterampilan di sekolah 

luar biasa. Sehingga subyek IV semacam memisahkan antara siswa 

ABK yang subyek rasa dapat untuk ditangani, dan siswa ABK 

dengan hambatan parah yang menurut subyek tidak dapat ditangani. 

Hal ini hampir sama dengan penemuan pada penelitian Elisa & 

Wrastari (2013), bahwa guru lebih menerima program inklusi untuk 

ABK yang dirasa cukup mampu bersekolah dan mengikuti pelajaran. 

Faktor lain yang memengaruhi sikap masing-masing subyek 

terhadap siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi adalah faktor 

lingkungan pembelajaran. Faktor lingkungan pembelajaran dapat 

berkaitan dengan fasilitas sekolah secara fisik bangunan dan sarana 

prasarana, dukungan kepala sekolah dan orang tua siswa ABK, serta 

kurikulum yang dijalankan oleh sekolah (Avramidis & Norwich, 

2001). Semua subyek setuju bahwa SD Barusari saat ini memiliki 

peralatan yang lengkap untuk mendukung pendidikan inklusi. Sarana 

prasarana tersebut diberikan oleh pemerintah sebagai fasilitas 

terhadap sekolah inklusi. Namun fasilitas yang berkaitan dengan 
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sumber daya manusia, seperti GPK (Guru Pendamping Khusus) di 

kelas justru tidak tersedia. GPK adalah elemen pendukung serta 

pemain kedua dalam proses untuk mencapai target yang sudah di 

desain untuk siswa berkebutuhan khusus (Madden, Lynch, & Doe, 

2015). Subyek I mengakui bahwa tersedianya GPK akan sangat 

membantu kinerja guru untuk mendidik siswa ABK, namun tidak 

adanya GPK saat ini tidak serta merta membuat subyek I 

mengabaikan siswa ABK di kelas. Sementara subyek II, III, dan IV 

menjelaskan bahwa ketidaktersediaan GPK di kelas membuat 

mereka hanya bisa fokus pada siswa reguler, sehingga muncul 

pengabaian terhadap siswa ABK. 

Subyek I menjelaskan bahwa kepala sekolah selama ini 

mendukung dirinya dalam menjalankan tugas sebagai guru inklusi. 

Menurut subyek I, kepala sekolah juga seringkali berdiskusi dan 

berkonsultasi dengan subyek, karena subyek dianggap lebih 

berpengalaman dalam pendidikan inklusi. Ketiga subyek yang lain 

merasa bahwa kepala sekolah saat ini memahami kesulitan yang 

dirasakan oleh masing-masing subyek, serta tidak memberikan 

banyak tuntutan. Menurut Wagner (1999), kepala sekolah memiliki 

peranan yang sentral terhadap implementasi sekolah inklusi. Guru 

tidak akan dapat menjalankan tugas tanpa adanya masukan, 

supervisi, dukungan, pengertian, dan kolaborasi dengan kepala 

sekolah. Kesuksesan inklusi juga bergantung pada keyakinan kepala 

sekolah terhadap program tersebut. Kurikulum yang diterapkan saat 

ini menurut subyek II, III, dan IV juga belum mendukung 
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berjalannya pendidikan inklusi secara optimal. Kurikulum pada 

sekolah inklusi harus didesain untuk dapat mengatasi permasalahan 

belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing ABK (Loreman, 

Deppeler, & Harvey, 2005).  

B. Kelemahan Penelitian 

Kelemahan dalam penelitian ini adalah terbatasnya data hasil 

dari observasi. Hasil wawancara lebih banyak menyumbang data 

untuk penelitian ini, sehingga gambaran aspek konatif yang nampak 

dalam kegiatan mengajar sehari-hari masih sangat minim. Menurut 

Ajzen (2005), tanggapan yang bersifat konatif adalah kecenderungan 

berperilaku, niat, komitmen, dan tindakan sehubungan dengan objek 

sikap. Sehingga dirasa perlu untuk lebih memperkaya sumber data 

yang berasal dari observasi perilaku subyek sebagai manifestasi dari 

sikap terhadap ABK di sekolah inklusi. 

Selain itu, di SD Barusari juga tidak memiliki data yang jelas 

berkaitan dengan diagnosa gangguan dari siswa ABK. Subyek tidak 

dapat menggambarkan secara detail gangguan dan hambatan yang 

dimiliki oleh siswa ABK di SD Barusari. Peneliti juga tidak 

memiliki kapasitas untuk mendiagnosa dan membahas mengenai 

gangguan serta hambatan ABK. Variasi dari subyek penelitian juga 

masih bisa dikembangkan, karena dalam penelitian semua subyek 

ber gender perempuan dan rata-rata sudah merupakan guru senior 

yang mengajar di SD Barusari lebih dari sepuluh tahun. 
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Bagan 6 

Dinamika Psikologis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Sikap Keempat Subyek 

Terhadap ABK di sekolah inklusi 

 

Sikap Guru Terhadap Anak Berkebutuhan 

Khusus di Sekolah Inklusi 

• Afek 

✓ Tertarik dan puas dalam mengajar ABK 

(I) 

✓ Ada perasaan terganggu dengan 

kehadiran siswa ABK saat proses 

belajar mengajar di kela (II,III). 

✓ Hanya menerima ABK dengan 

hambatan yang lebih kecil (IV) 

✓ Lebih suka mengajarsiswa reguler 

(II,III) 

• Kognisi  

✓ Metode pengajaran yang tepat dapat 

meningkatkan kemampuan belajar ABK 

(I) 

✓ Lebih penting mengajar siswa reguler 

dibandingkan dengan siswa ABK 

(II,III,IV) 

✓ Konsep pendidikan inklusi akan 

menghambat belajar siswa reguler 

maupun ABK (III) 

✓ Membuat kondisi kelas inklusi yang 

bebas dari konflik antara siswa reguler 

dan siswa ABK sudah merupakan 

keberhasilan seorang guru inklusi (II) 

✓ Percuma menyampaikan materi 

kurikulum pada ABK dengah hambatan 

yang parah (II) 

• Konatif 

✓ Mengajar siswa ABK dengan cinta 

kasih (I) 

✓ Mengabaikan siswa ABK dikelas inklusi 

(II,III,IV) 

✓ Tidak ada usaha meningkatkan 

kemampuan siswa ABK (II,III) 

✓ Menetapkan target yang minim terhadap 

siswa ABK (IV) 

✓ Memberikan harapan yang tinggi dan 

realistis kepada siswa ABK (I0 

 

Faktor Siswa 

• Lebih mudah menangani ABK yang 

aktif dan dapat berkomunikasi (I) 

• Lebih menyukai ABK yang sudah 

diterapi oleh psikolog (II) 

• Semua kondisi ABK sangat 

menyulitkan (III) 

• Tidak menerima ABK dengan 

hambatan yang parah (IV) 

Faktor Guru 

• Menjalankan profesi guru sekolah 

inklusi sebagai tuntutan pekerjaan, 

bukan cita-cita (II, III) 

• Menjadi guru siswa ABK adalah 

sebuah pelayanan yang dilakukan 

dengan cinta kasih (I) 

• Keyakinan bahwa kemampuan siswa 

ABK  yang sangat terbatas dan sulit 

dikembangkan (II, IV) 

• Keyakinan bahwa guru berperan 

penting menyukseskan siswa ABK (I) 

• Belum pernah mendapatkan pelatihan 

sama sekali (III) 

• Kompetensi yang terbatas sebagai 

guru sekolah inklusi (II, III) 

• Lebih baik jika siswa reguler tidak 

dijadikan satu dengan siswa ABK 

(III) 

Faktor Lingkungan 

• Fasilitas kelas seperti Guru 

Pendamping  Khusus yang tidak 

tersedia di SD Barusari menyulitkan 

guru (II,III,IV) 

• Kepala Sekolah mendukung ide dan 

gagasan guru untuk mengajar siswa 

ABK (I) 

• Kepala sekolah tidak memberikan 

tuntutan atau standart tertentu untuk 

guru (II,IV) 

• Kurikulum yang digunakan tidak 

sesusai untuk ABK (III) 

 


