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BAB VI 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang diangkat 

peneliti, bahwa sikap guru disadari sebagai faktor kesuksesan atau 

kegagalan sebuah praktek spesifik dalam pendidikan inklusi (Boer, 

2009). Selama ini banyak ditemukan sikap guru yang kurang positif 

terhadap siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, sehingga 

menjadikan pelaksaan pendidikan inklusi tidak maksimal. Sikap guru 

terhadap ABK di sekolah inklusi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

faktor kondisi siswa ABK, faktor internal dari guru itu sendiri, dan 

faktor lingkungan pembelajaran. 

Sikap terhadap ABK di kelas inklusi yang dimiliki keempat subyek 

dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut. Pada subyek I faktor internal 

yang paling menonjol adalah nilai dan keyakinan yang dimiliki. Pada 

subyek II dan IV faktor kondisi siswa ABK yang banyak memengaruhi 

sikap subyek saat ini terhadap ABK di sekolah inklusi. Sikap subyek III 

terhadap siswa ABK di sekolah inklusi lebih banyak dipengaruhi oleh 

pelatihan yang diterima serta kompetensi yang dimiliki oleh subyek. 

Pengembangan sikap positif terhadap ABK di sekolah inklusi ditemukan 

pada subyek I, sedangkan pada ketiga subyek lainnya lebih cenderung 

mengembangkan sikap negatif terhadap ABK di sekolah inklusi. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran sehubungan dengan hasil penelitian, 

sebagai berikut : 

1. Bagi guru yang mengajar ABK di sekolah inklusi 

Saran bagi guru yang mengajar ABK di sekolah inklusi agar 

lebih mengembangkan sikap positif terhadap siswa ABK dengan 

cara melihat sisi positif dan berfokus pada kelebihan yang 

dimiliki ABK, serta meningkatkan kompetensi yang berkaitan 

dengan profesi guru inklusi sehingga dapat meningkatkan kinerja 

dan menjadikan pelaksanaan pendidikan inklusi lebih sukses. 

2. Bagi pemerintahan dan dinas terkait 

Keberhasilan sebuah pendidikan inklusi tidak hanya berada di 

tangan guru melainkan perlu adanya kerjasama dengan pihak 

terkait untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang 

mendukung baik bagi guru maupun siswa inklusi itu sendiri. 

Pemerintah perlu menyediakan Guru Pendamping Khusus untuk 

masing-masing kelas inklusi serta meningkatkan kemampuan 

guru dengan pelatihan berkaitan dengan pendidikan inklusi yang 

berkualitas. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik serupa, dapat 

lebih mengembangkan metode observasi yang komprehensif 

sehingga perilaku yang merupakan wujud dari sikap subyek 
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terhadap ABK di sekolah inklusi dapat digambarkan dengan 

lebih jelas. Alat ukur sikap misalkan dalam bentuk skala dan 

kuesioner juga dapat digunakan sebagai alat ukur pendukung, 

sehingga didapatkan hasil penelitian yang lebih reliabel. 

Pemilihan subyek penelitian juga dapat lebih bervariasi mulai 

dari gender, usia, lamanya pengalaman mengajar kelas inklusi, 

hingga variasi lokasi sekolah tempat penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


