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ABSTRAK 

Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan 

kesempatan kepada semua anak belajar bersama-sama di sekolah umum dengan 

memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual. Layanan pendidikan bagi 

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dilakukan oleh guru pendamping khusus. 

Namun dalam penanganan di sekolah inklusif banyak problematika yang dihadapi 

guru pendamping khusus. Tujuan penelitian untuk mengetahui problematika 

interaksi sosial guru pendamping khusus dalam menangani anak berkebutuhan 

khusus di SDN Gadang 2 Banjarmasin. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini 

yaitu guru pendamping khusus kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 SDN Gadang 2 

Banjarmasin, dan sumber data sekunder yaitu dokumentasi, catatan observasi. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif. 

Hasil penelitian menunjukkan (1) guru pendamping khusus di kelas 1, 2 

dan 3 sudah paham makna dari pendidikan inklusif (2) guru pendamping khusus 

tidak menjalankan tugas dan peran dengan baik, seperti tidak adanya pembuatan 

program pembelajaran individual (PPI) dan tidak adanya kerjasama antara guru 

reguler dengan guru pendamping khusus dalam menentukan materi ajar, namun 

sudah terdapat laporan progres perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus 

setiap akhir semester. (3) Koordinasi guru pendamping khusus dan guru reguler 

dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus masih kurang, seperti guru 

pendamping khusus tidak dilibatkan dalam proses identifikasi dan asesmen. 

Pelaksanaan kurikulum yang fleksibel tidak direalisasikan, karena minimnya 

pengetahuan guru pendamping khusus tentang kurikulum yang sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik. 

 

Kata kunci: problematika, guru pendamping khusus 
 

A. PENDAHULUAN 

Pendidikan inklusif menghargai keberagaman apapun perbedaannya. 

Pendidikan inklusif berkeyakinan bahwa setiap individu dapat berkembang 
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sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Melalui pendidikan inklusif, anak 

berkebutuhan khusus dididik bersama–sama dengan anak pada umumnya pada 

tempat yang sama dengan pelayanan yang berbeda. Oleh karena itu, anak 

berkebutuhan khusus perlu diberi kesempatan dan peluang yang sama dengan 

anak pada umumnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah 

terdekat. 

Pendidikan tanpa diskriminasi yaitu pendidikan yang merata dan 

berkualitas, untuk itu berbagai upaya perbaikan terus dilakukan baik kualitas 

maupun kuantitas, agar warga negara atau peserta didik memiliki kemampuan 

bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Sesuai dengan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab IV 

pasal 5 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang 

sama memperoleh pendidikan yang bermutu, warga negara yang memiliki 

kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak 

memperoleh pendidikan layanan khusus, warga negara di daerah terpencil atau 

terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh 

pendidikan layanan khusus, warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan 

dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus, dan setiap warga 

negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang 

hayat. Hal ini menunjukkan bahwa warga negara Indonesia berhak 

mendapatkan pendidikan secara formal ataupun pendidikan non formal tanpa 

adanya pengecualian. Pasal inilah menjadi terobosan bentuk pelayanan 

pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang berupa penyelenggara 

pendidikan inklusif. Secara lebih operasional, hal ini diperkuat dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Pendidikan Khusus dan 

Pendidikan Layanan Khusus nomor 70 tahun 2009. 

Sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif seyogyanya mempunyai 

pendidikan dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi yang disyaratkan. Disamping kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah sesuai dengan bidangnya, guru kelas, guru mata pelajaran, guru 

bimbingan dan konseling, laboran, pustakawan, tenaga administrasi, tenaga 



kebersihan sekolah dan tenaga lainnya alangkah lebih baik apabila sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusif mempunyai guru yang memiliki kualifikasi 

akademik dan kompotensi pendidikan khusus. Guru pendidikan khusus adalah 

guru yang memiliki kualifikasi akademik minimum diplomat empat (D-IV) 

atau sarjana (S1) latar belakang pendidikan tinggi dengan program khusus atau 

pendidikan luar biasa1.  

Masalah yang sering dihadapi dalam pendidikan inklusif yaitu, guru 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar mengacu kepada kurikulum 

yang digunakan sekolah dan tidak menyesuaikan dengan kebutuhan peserta 

didik berkebutuhan khusus, latar belakang guru pendamping khusus tidak 

sesuai dengan latar belakang pendidikan tinggi program khusus, guru 

pendamping khusus kurang memiliki keterampilan dalam menangani peserta 

didik berkebutuhan khusus, orang tua peserta didik berkebutuhan khusus belum 

dapat menerima sepenuhnya anaknya mengikuti pendidikan di sekolah regular, 

kepala sekolah dan pihak birokrasi belum memahami sepenuhnya visi, misi, 

tujuan dan tata pelaksanaan pendidikan inklusif2. 

Sekolah penyelenggara inklusif yang berada di kota Banjarmasin hampir 

keseluruhan memiliki guru pendamping khusus sebagai pendamping peserta 

didik berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 

namun kenyataan di lapangan peneliti menemukan bahwa keberadaan guru 

pendamping khusus pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota 

Banjarmasin kurang terlaksana secara optimal, ketidakoptimalan pendidikan 

inklusif tersebut berupa kurangnya pengetahuan tentang tugas dan fungsi guru 

pendamping khusus, tidak adanya sosok guru pembimbing khusus untuk 

berkerjasama dengan guru pendamping khusus dalam menangani anak 

berkebutuhan khusus, kesesuaian kurikulum, kurangnya koordinasi antara guru 

pendamping khusus dan guru regular, selain itu latar belakang guru 

pendamping khusus yang belum memiliki kualifikasi akademik minimum. 

Ketidakstrukturan pendidikan inklusif tersebut akan berakibat pada kinerja 
                                                           
1 Kustawan, Dedy, Manajemen Pendidikan Inklusif, Luxima, Jakarta, 2013, hlm.73 
2 Tarmansyah, Pelaksanaan Pendidikan di Sekolah Uji Coba Sistem Pendidikan Inklusif dalam 
Jurna Ilmiah Ilmu Pendidikan , 2009,1, hlm. 3 



guru pendamping khusus dan peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak 

tertangani secara optimal karena tidak sesuai dengan program pembelajaran 

yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada bulan Januari 2017, di SDN Gadang 

2 Banjarmasin, terlihat beberapa peserta berkebutuhan khusus yang sedang 

menganggu teman-teman sekitarnya dan tidak didamping oleh guru 

pendamping khusus. Berdasarkan wawancara singkat peneliti dengan kepala 

sekolah diketahui terdapat tiga kelas yang teridentifikasi adanya anak 

berkebutuhan khusus yaitu, kelas I, kelas II, dan kelas III. Setiap kelas jumlah 

anak berkebutuhan khusus beragam dan tidak sebanding dengan jumlah guru 

pendamping khusus. Pendidikan guru pendamping khusus yang belum 

memiliki standar kualifikasi akademik minimum dengan latar belakang 

pendidikan khusus/ pendidikan luar biasa juga menjadi masalah utama, hal ini 

berdampak pada penanganan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. 

Bertitik tolak dari masalah prolematika guru pendamping khusus dan 

cara penanganan peserta didik berkebutuhan khusus. Oleh karena itu perlu 

dikaji mengenai problematika guru pendamping khusus dalam menangani 

peserta didik berkebutuhan khusus di SDN Gadang 2 Banjarmasin. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan 

pendekatan kualitatif ini dianggap sesuai dengan permasalahan yang akan 

diteliti karena ingin menggambarkan kondisi obyektif dan dalam setting yang 

natural, dan diharapkan dengan pendekatan kualitatif ini peneliti dapat 

mendekripsikan kondisi nyata tentang bagaimana problematika guru 

pendamping khusus di SDN Gadang 2 Banjarmasin secara mendalam dan 

meyeluruh dengan menggunakan teknik wawancara ataupun observasi yang 

melibatkan peneliti sebagai instrumen inti di lapangan. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Teknik Analisis daata penelitian menggunakan model analisisi interaktif Miles 

dan Huberman. 



Triangulasi yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut: triangulasi 

sumber yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber 

memperoleh data. Pengumpulan dan pengecekan data dilakukan kepada guru 

pendamping khusus kelas dan guru kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 SDN Gadang 2 

Banjarmasin. Triangulasi metode dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek 

data mengenai kemampuan peran dan tugas guru pendamping yang diperoleh melalui 

metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi waktu adalah 

pengumpulan data yang dilakukan pada waktu dan kesempatan yang berbeda. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Pengetahuan guru pendamping khusus tentang setting pendidikan 

inklusif di SDN Gadang 2 Banjarmasin. 

Pada penelitian ini peneliti mengungkapkan bahwa guru 

pendamping khusus kelas I, II, dan III di SDN Gadang 2 Banjarmasin 

sudah paham/ mengetahui apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif.  

Pengetahuan guru pendamping khusus tentang makna pendidikan 

inklusif merupakan pendidikan tanpa adanya diskriminasi yang dapat 

menerima semua siswa (termasuk peserta didik berkebutuhan khusus). 

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang tidak diskriminatif. 

Pendidikan yang memberikan layanan terhadap semua anak tanpa 

memandang fisik, mental, intelektual, sosial, emosi, ekonomi, jenis 

kelamin, suku, budaya, tempat tinggal, bahasa dan sebagainya.  

Fungsi pendidikan inklusif guru pendamping khusus 

mengungkapkan fungsi pendidikan inklusif di SDN Gadang 2 Banjarmasin 

semua siswa dapat bersekolah sesuai dengan kemampuan ataupun 

potensinya, membuat siswa saling memahami satu sama lain. Fungsi 

selanjutnya adalah untuk menjamin semua peserta didik mendapatkan 

kesempatan dan akses yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan 

yang sesuai dengan kebutuhannya dan bermutu di berbagai jalur, jenis, dan 

jenjang pendidikan. 



Menurut paparan guru pendamping khusus kelas 2 di SDN Gadang 

2 Banjarmasin manfaat pendidikan inklusif sendiri memiliki manfaat yang 

cukup banyak, misalnya peserta didik berkebutuhan khusus dapat 

bersosialisasi dengan siswa reguler, orang tua merasa tenang karena 

terdapat guru pendamping khusus yang menangani peserta didik 

berkebutuhan khusus, sekolah akan lebih dikenal sebagai alternatif yang 

akan menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat. Sesuai dengan teori 

bahwa manfaat pendidikan inklusif bagi sekolah yaitu pencitraan sekolah 

meningkat, sekolah lebih terbuka, ramah dan tidak mendiskriminasi. 

Sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan secara kompherensif bagi 

semua peserta didik.  

2. Peran dan tugas seorang guru pendamping khusus di SDN Gadang 2 

Banjarmasin. 

Guru pendamping khusus di SDN Gadang 2 Banjarmasin dalam 

melaksanakan peran dan tugas sebagai guru pendamping khusus 

dilaksanakan cukup optimal. Hal ini terlihat guru pendamping khusus 

menyusun materi ajar sendiri disesuaikan dengan kemampuan peserta 

didik berkebutuhan khusus serta melihat karakteristiknya. Guru 

pendamping khusus dalam melakukan peran untuk mendampingi peserta 

didik berkebutuhan khusus tidak hanya terpusat ketika berkegiatan di 

dalam kelas tetapi juga kegiatan di luar kelas, seperti belajar bersosialisasi 

dengan temannya. Seyogyanya peranan seorang guru pendamping khusus 

menjadi hal yang penting untuk menciptakan sekolah inklusif yang 

diharapkan. Guru pendamping khusus di SDN Gadang 2 Banjarmasin 

dalam menjalankan perannya tidak bekerjasama dengan guru reguler 

dalam menyiapkan materi ajar. Guru reguler lah yang menentukan materi 

kemudian mengkomunikasikan kepada guru pendamping khusus, sehingga 

guru pendamping khusus dapat merencanakan apa yang dapat dilakukan 

terhadap peserta didik berkebutuhan khusus yang didampingi. Hal tersebut 

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 

2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki 



Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa 

dijelaskan bahwa satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif 

menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi 

kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minta dan 

potensinya. Kemudian dijelaskan pula bahwa pembelajaran perlu 

mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan 

karakteristik belajar peserta didik. Begitu pula dengan penilaian, 

dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar mengacu pada kurikulum yang 

bersangkutan. 

Pemberian layanan khusus terhadap ABK tertuang dalam 

Program Pembelajaran Individu (PPI). Namun hasil wawancara dan 

observasi di lapangan menunjukkan di SDN Gadang 2 Banjarmasin, GPK 

menjalankan tugas mendampingi ABK hanya mengikuti arahan yang 

disampaikan guru reguler dan cenderung memaksakan ABK untuk 

mengikuti pembelajaran yang sama dengan siswa pada umumnya. PPI 

tidak dibuat oleh GPK di SDN Gadang 2 Banjarmasin. Sesuai dengan 

teori,  problematika berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang dapat 

menimbulkan permasalahan3. Adapun peran dan tugas yang dilakukan 

oleh guru pendamping khusus di SDN Gadang 2 Banjarmasin, yaitu: 

a. Membantu guru kelas dalam mempersiapkan peserta didik 

bekebutuhan khusus 

b. Membimbing peserta didik menyelesaikan tugas peserta didik 

berkebutuhan khusus 

c. Mengalihkan obsesi peserta didik berkebutuhan khusus terhadap objek 

tertentu 

d. Mengurangi peserta didik berkebutuhan khusus bertingkah laku 

mengulang-ulang 

Guru pendamping khusus di SDN Gadang 2 Banjarmasin sudah 

memiliki pengetahuan akan tugas dan peran menjadi seorang guru 

                                                           
3 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, 2002, hlm. 276 
 



pendamping khusus. Namun pada realisasinya ada beberapa tugas utama 

yang tidak dijalankan seperti pembuatan program pembelajaran individual 

(PPI) dan tidak adanya kerjasama antara guru reguler dengan guru 

pendamping khusus dalam menentukan materi ajar. Sedangkan tugas 

pendamping khusus yaitu membantu guru kelas mempersiapkan kegiatan, 

membimbing penyelesaian tugas peserta didik berkebutuhan khusus, 

menyiapkan bermain terstruktur (dalam atau luar kelas), mengalihkan 

obsesi peserta didik berkebutuhan khusus terhadap benda tertentu, 

mengurangi peserta didik berkebutuhan khusus bertingkah laku 

mengulang-ulang, serta bersama guru kelas dan guru pembimbing khusus 

melaporkan progres pembelajaran4. 

Hal di atas menunjukkan beberapa peran dan tugas guru 

pendamping khusus yang tidak terlaksana di SDN Gadang 2 Banjarmasin, 

diantaranya yaitu, guru pendamping khusus tidak bekerjasama dengan 

guru reguler dalam menyiapkan materi ajar, GPK tidak membuat program 

PPI jadi GPK hanya mengikuti arahan yang disampaikan guru reguler 

sehingga pembelajaran untuk ABK cenderung dipaksakan. Sedangkan 

berdasarkan teori Guru pembimbing khusus adalah guru yang berlatar 

belakang S1 PLB dan atau guru yang telah mengikuti Diklat Pendidikan 

Inklusif. Guru pembimbing khusus bertugas bukan sebagai guru kelas, 

guru mata pelajaran dan guru konseling, melainkan melaksanakan tugas 

sebagai guru khusus yang berkaitan dengan kebutuhan pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus. Guru pembimbing khusus melaksanakan tatap muka 

pembelajaran minimal 6 jam/minggu, selebihnya bertugas sebagai 

pembimbingan khusus5. 

 

                                                           
4 Takdir, Mohammad Ilahi, Pendidikan Inklusif Konsep & Aplikasi, Ar-Ruzz Media, Jakarta,2013, 
hlm. 81 
5 Hasyim, Yahya, Pendidikan Inklusif di SMKN 2 Malang dalam Jurnal Kebijakan dan 
Pengembangan Pendidikan, 2013,2, hlm. 112-121 



3. Koordinasi guru pendamping khusus dan guru regular dalam 

menanganai peserta didik berkebutuhan khusus dalam proses 

perencanaan dan pembelajaran di SDN Gadang 2 Banjarmasin 

Kegiatan pelaksanaan perencanaan dan pembelajaran 

penyelenggara pendidikan inklusif seyogyanya harus disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Pada penerapan 

perencanaan dan pembelajaran pada sekolah inklusif guru pendamping 

khusus dan guru reguler merupakan komponen yang mengambil peranan 

penting dalam kegiatan tersebut. Pelaksanaan  perencanaan dan 

pembelajaran pendidikan inklusif tidak akan berjalan dengan baik jika 

tidak adanya koordinasi antara guru pendamping khusus dan guru reguler. 

Pelaksanaan identifikasi di SDN Gadang 2 Banjarmasin guru 

pendamping khusus tidak dilibatkan dalam proses identifikasi dan 

asesmen, padahal guru pendamping khusus lah yang memiliki latar 

belakang pendidikan luar biasa sehingga lebih mengetahui karakteristik 

peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan ketunaannya. Proses 

identifikasi dan asesmen di sekolah tersebut mewajibkan peserta didik 

berkebutuhan khusus membawa surat keterangan dari psikolog. Sehingga 

guru pendamping tidak pernah terlibat. Padahal menurut teori Identifikasi 

merupakan suatu kegiatan atau upaya yang digunakan untuk menemukan 

anak berkebutuhan khusus sesuai dengan jenis kelainannya atau sesuai 

dengan hambatan/gangguannya. Tujuannya yaitu untuk membantu 

memecahkan permasalahan yag dihadapi anak berkebutuhan khusus 

supaya perkembangan yang dicapai sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya. Cara mengidentifikasi dapat dilakukan oleh guru masing-

masing anak bersama-sama dengan guru yang lain.22 Sedangkan asesmen 

adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang perkembangan peserta 

didik engan mempergunakan alat dan teknik yang sesuai untuk membuat 

keputusan pendidikan berkenaan dengan penempatan dan program bagi 

peserta didik tersebut. Melalui asesmen dapat diketahui kemampuan apa 

yang sudah dimilikinya, apa yang belum atau kelemahannya dan apa yang 



menjadi kebutuhan peserta didik, sehingga dapat dirancang program 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

Prinsip pendidikan yang disesuaikan pada satuan pendidikan 

umum dan satuan pendidikan kejuruan seting pendidikan inklusif 

menyebabkan adanya tuntutan dan penyesuaian yang besar terhadap guru 

di sekolah tersebut. Untuk mengimplementasikannya maka di satuan 

pendidikan umum atau satuan pendidikan kejuruan perlu menyusun 

kurikulum yang flkesibel yaitu adanya penyesuaian-penyesuaian pada 

komponen kurikulum seperti pada tujuan, isi atau materi, proses dan 

evaluasi atau penilaian. Pelaksanaan mengenai kurikulum yang fleksibel 

tidak di realisasikan di SDN Gadang 2 Banjarmasin. Hal itu dikarenakan 

minimnya pengetahuan guru pendamping khusus tentang bagaimana 

kurikulum yang fleksibel sesuai ketunaannya. Selain itu belum terjalin 

kerjasama dan komunikasi yang baik antara guru reguler dengan guru 

pendamping khusus.  

Kegiatan perencanaan dan pembelajaran merupakan salah satu 

upaya dalam menciptakan pendidikan inklusif sesuai harapan, jadi dalam 

proses perencanaan dan pembelajaran bukan hanya peserta didik yang 

mengikuti sistem namun sistem yang mengikuti peserta didik. Proses 

kegiatan pembelajaran inklusif di SDN Gadang 2 Banjarmasin berjalan 

dengan cukup baik. Berdasarkan hasil observasi GPK dan guru reguler 

mampu bekerjasama dalam memberikan intervensi untuk peserta didik 

berkebutuhan khusus dapat belajar serta mampu saling bekerjasama 

menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk pembelajaran. Namun, 

dalam proses kegiatan pembelajaran belum terdapat penyesuain materi 

pembelajaran dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus 

sehingga guru pendamping khusus banyak membantu peserta didik 

berkebutuhan khusus dalam menyelesaikan soal.  

Dalam hal ini seyogyanya sekolah penyelenggara pendidikan 

inklusif dapat mengupayakan adanya kerjasama dengan pemerintah daerah 

maupun berbagai pihak terkait untuk dapat memfasilitasi atau 



menghadirkan tenaga kerja guru pembimbing khusus dan berbagai 

pelatihan baik untuk guru pendamping khusus, guru reguler, dan kepala 

sekolah agar kegiatan perencanaan dan pembelajaran bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus berjalan secara optimal. 

 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, 

maka dapat disimpulkan bahwa prolematika guru pendamping khusus dalam 

menangani peserta didik berkebutuhan khusus di SDN Gadang 2 Banjarmasin 

yaitu sebagai berikut: 

1. Guru pendamping khusus memiliki pengetahuan umum tentang 

pendidikan inklusif, guru pendamping khusus mengetahui bahwa pada 

dasarnya pendidikan inklusif merupakan pendidikan tanpa diskriminasi, 

guru pendamping khusus juga memiliki pengetahuan mengenai tujuan, 

fungsi dan manfaat dilaksanakannya pendidikan inklusif.  

2. Guru pendamping khusus menjalankan peran dan tugasnya dalam 

mendampingi anak berkebutuhan khusus berdasarkan karakteristik dan 

kemampuan peserta didik. Namun guru pendamping khusus tidak 

bekerjasama dengan guru reguler dalam menyiapkan materi ajar. 

3. Koordinasi guru pendamping khusus dan guru reguler dalam menangani 

peserta didik berkebutuhan khusus masih kurang. Guru pendamping 

khusus tidak dilibatkan dalam proses identifikasi dan asesmen. 

Pelaksanaan mengenai kurikulum yang fleksibel tidak direalisasikan, 

karena minimnya pengetahuan guru pendamping khusus tentang 

kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 
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