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Abstrak. Permasalahan yang terjadi saat ini di SD Negeri Gadang 2 Banjarmasin 

yaitu guru reguler di sekolah tersebut dalam layanan pendidikan tidak melibatkan 

anak berkebutuhan khusus secara langsung sehingga anak berkebutuhan khusus 

yang berada di kelas tersebut kurang diperhatikan, koordinasi dengan pendamping 

khusus anak berkebutuhan khusus pun tidak terjalin dengan baik, sehingga 

sulitnya bertukar informasi mengenai kondisi anak berkebutuhan khusus secara 

spesifik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi guru kelas 

sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif terhadap anak berkebutuhan 

khusus di SDN Gadang 2 Banjarmasin. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Jumlah sampel yang 

diteliti yaitu 12 orang, penelitian dilaksanakan di SDN Gadang 2 Banjarmasin. 

Instrumen yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Analisis data menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa persepsi guru kelas terhadap anak berkebutuhan khusus di SDN Gadang 2 

Banjarmasin masih kurang sesuai dengan sistem atau peraturan penddikan 

inklusif, karena kurangnya pengetahuan guru kelas mengenai karakteristik anak 

berkebutuhan khusus dapat membuat guru kelas kesulitan dalam menyampaikan 

bahan ajar,  menghambat proses pembelajaran di dalam kelas, dan menghambat 

penerimaan bahan ajar yang disampaikan guru kelas terhadap anak berkebutuhan 

khusus, sehingga sulit untuk mengoptimalkan potensi yang ada pada anak 

berkebutuhan khusus. Guru kelas dapat menambah pengetahuan mengenai anak 

berkebutuhan khusus dengan mengikuti workshop, seminar ataupun pelatihan 

tentang anak berkebutuhan khusus dan peserta didik pada umumnya dapat 

menerima kehadiran peserta didik berkebutuhan khusus serta peneliti hendaknya 

pertimbangkan dalam melakukan penelitian lebih lanjut lagi tentang faktor apa 

saja yang menyebabkan adanya persepsi negatif guru pendidikan dasar terhadap 

anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. 

 

 

Kata kunci : Persepsi Guru, Pendidikan Inklusif dan Anak Berkebutuhan Khusus 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk 

menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat, oleh karena itu 

negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang 

bermutu kepada setiap warga tanpa terkecuali. Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa, 

Pendidikan adalah hak seluruh warga negara tanpa membedakan asal-usul, 

status sosial ekonomi, maupun keadaan fisik seseorang, termasuk anak-anak 

yang mempunyai kebutuhan khusus sebagaimana hak anak untuk 

memperoleh pendidikan dijamin penuh tanpa adanya diskriminasi termasuk 

anak-anak berkebutuhan khusus (Kustawan dan Meimulyani, 2013:28). 

Adanya penegasan dalam dunia pendidikan dengan sistem perundang-

undangan di Indonesia maka pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan 

akses pendidikan dengan kesetaraan melalui sekolah inklusif yang merupakan 

sekolah reguler yang mengakomodasi dan mengintegrasikan peserta didik 

regular dan peserta didik berkebutuhan khusus dalam program yang sama. 

Pendidikan inklusif secara resmi didefinisikan sebagai sistem layanan 

pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar 

bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan 

tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak 

sekolah melakukan penyesuaian, baik dari segi kurikulum, sarana dan 
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prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan 

kebutuhan individu peserta didik (Direktorat PSLB, 2004). Saat ini masih 

banyak sekolah yang belum memahami sistem pelaksanaan pendidikan 

inklusif yang menyebabkan terhambatnya proses layanan pendidikan inklusif 

di sekolah tersebut. Guru yang bertindak sebagai roda dalam menjalankan 

sistem pendidikan inklusif di sekolah masih kurang berperan serta kurangnya 

pengetahuan tentang pendidikan inklusif dan anak berkebutuhan khusus, 

sehingga sebagian besar guru masih tidak bisa menangani anak berkebutuhan 

khusus dalam proses pembelajaran di kelas. 

Pelaksanaan pendidikan inklusif tidak terlepas dari partisipasi 

keseluruhan tenaga pengajar yang ada di sekolah. Penyelenggaraan sekolah 

inklusif bukanlah sebuah kebijakan yang asal-asalan. Secara lebih jauh 

sekolah inklusif mengemban tugas penting dalam usaha mencerdaskan 

peserta didik. Sekolah hendaknya mampu mengubah sikap dari semua elemen 

sekolah termasuk peserta didik, guru, dan orang tua. Selain itu perlu adanya 

pengawasan untuk memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus dapat 

mengakses pelajaran dengan baik yang diberikan oleh guru saat 

pembelajaran, tidak hanya guru pembimbing khusus yang berkewajiban 

penuh dalam mendampingi dan membimbing anak berkebutuhan khusus, 

guru umum yang bertugas di sekolah inklusif hendaknya memiliki bekal 

mengenai anak berkebutuhan khusus sehingga dapat memberikan motivasi 

secara langsung ke peserta didik. Secara umum sekolah inklusif mampu 

memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk dapat 
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megembangkan diri mereka, dengan hal tersebut maka anak berkebutuhan 

khusus tidak lagi termarginalkan. 

Konsep anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas 

dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus 

adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, 

berbeda dengan anak pada umumnya (Kustawan dan Meimulyani, 2013:28). 

Anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau 

bahkan lebih dalam dirinya. Anak berkebutuhan khusus memiliki 

perkembangan hambatan belajar dan kebutuhan belajar yang berbeda.-beda, 

sehingga anak kesulitan dalam menyerap pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru pada proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Seringkali anak 

berkebutuhan khusus tidak terlayani secara maksimal oleh sebagian besar 

guru, sehingga perlunya pemahaman yang lebih dalam penanganan anak 

berkebutuhan khusus. 

Kompetensi guru merupakan suatu kemampuan yang mutlak dimiliki 

oleh seorang guru, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 

serta tanggung jawab terhadap peserta didik yang diasuhnya, sehingga 

tugasnya sebagai seorang pendidik dapat terlaksana dengan baik. Kinerja 

guru yang tinggi merupakan faktor yang sangat penting dalam layanan 

pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya 

masing-masing. Kekhususan ini tidak hanya bersifat fisik seperti alat bantu 

media pembelajaran, namun adanya pertimbangan-pertimbangan psikis yang 

dapat memotivasi peserta didik dalam pembelajaran. 
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Selama ini pelaksanaan pembelajaran di Banjarmasin masih kurang 

efektif, kinerja guru di sekolah inklusif masih belum sesuai dengan yang 

diharapkan. Hal ini terlihat dari ditunjuknya secara resmi sebagai sekolah 

inklusif oleh pemerintah dan mendapat bantuan satu orang guru pendamping 

atau guru khusus kemudian keluar, guru kelas pun kewalahan dan akhirnya 

muncul inisiatif dari orang tua untuk membawa sendiri guru pendamping 

khusus untuk anaknya dengan akomodasi pembiayaan cukup besar dari 

orangtua peserta didik berkebutuhan khusus itu sendiri dan fenomena ini terus 

berkembang sampai sekarang bahkan menjadi persyaratan yang harus 

dipenuhi orangtua. 

Pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus yang awalnya diterima 

menjadi tantangan oleh guru kelas, kini bergeser kepada ketergantungan pada 

guru pendamping. Kondisi ini menjadikan kreativitas guru tidak berkembang. 

Kebijakan menjadikan sekolah berpredikat inklusif dan banyaknya pelatihan 

yang diterimma justru menjadikan semakin tidak jelas. Penataran/pelatihan 

yang diterima belum banyak berdampak di kelas dan belum memberi solusi 

terhadap permasalahan pendidikan yang dihadapi. Kerja sama dalam 

mengatasi masalah tidak tampak, sebab seluruh aktivitas belajar anak 

berkebutuhan khusus mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

diserahkan sepenuhnya kepada guru pendamping. 

Fenomena yang terjadi saat ini di SD Negeri Gadang 2 Banjarmasin 

dalam melaksanakan layanan pendidikan yang dilakukan oleh guru masih 

kurang sesuai. Kenyataannya guru reguler di sekolah tersebut dalam layanan 
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pendidikan tidak melibatkan anak berkebutuhan khusus secara langsung 

sehingga anak berkebutuhan khusus yang berada di kelas tersebut kurang 

diperhatikan, koordinasi dengan pendamping khusus anak berkebutuhan 

khusus pun tidak terjalin dengan baik, sehingga sulitnya bertukar informasi 

mengenai kondisi anak berkebutuhan khusus secara spesifik.  

Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan persepsi seseorang 

terhadap objek yang menjadi pusat persepsi seperti penelitian yang telah 

dilakukan oleh Hendera Gusliannor (2010) telah melakukan survei persepsi 

siswa kelas x terhadap mata pelajaran fisika di SMA Negeri se Kota 

Banjarmasin tahun pelajaran 2009/2010 menemukan bahwa memiliki 

persepsi yang baik terhadap mata pelajaran fisika. Penelitian yang dilakukan 

oleh Diyan Yudanto (2015) menunjukkan bahwa, persepsi guru SMK 

Muhammadiyah Wonosari terhadap kinerja mahasiswa praktik pengalaman 

lapangan Universitas Negeri Yogyakarta masuk dalam kategori cukup baik.  

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Ima Ayu Suryani (2014) dapat 

disimpulkan bahwa, persepsi guru reguler terhadap penyelenggaraan 

pendidikan inklusif di SMPN Kota Surabaya cukup bagus akan tetapi masih 

perlu ditingkatkan lagi untuk mencari informasi mengenai penyelenggaraan 

pendidikan inklusif. Hasil penelitian Markus Andika Nurcahya (2016) dapat 

disimpulkan bahwa, terdapat tiga orang guru memiliki persepsi sama 

mengenai anak hiperaktif kelas II.  Hasil penelitian Isa Ansori (2015) 

menunjukan bahwa persepsi guru dalam implementasi kurikulum 2013 di SD 

Negeri Kauman 07 Batang adalah baik.  
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Banyak hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa orang 

seperti di atas dapat dipahami bahwa persepsi seseorang sangat berpengaruh 

terhadap aktivitas sesuai profesinya masing-masing misalnya guru, ketika 

persepsi guru kurang terhadap peserta didiknya maka saat proses 

pembelajaran tidak akan berjalan lancar, oleh karena itu perlunya 

penyesuaian khusus agar proses pembelajaran lebih efektif dan efesien. Serta 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran maupun sarana dan 

prasarana harus mendukung agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik. 

Permasalahan yang terjadi seperti di atas, maka diperlukan upaya 

untuk memahami anak berkebutuhan khusus dalam pelayanan pendidikan 

inklusif di SD Negeri Gadang 2 Banjarmasin, sehingga peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Persepsi Guru Kelas Sekolah Dasar 

Negeri Penyelenggara Pendidikan Inklusif Terhadap Anak 

Berkebutuhan Khusus Di SDN Gadang 2 Banjarmasin. 

 

B. Fokus Masalah 

Mengacu pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan 

sebelumnya dan fenomena yang diterangkan di atas, maka fokus masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi guru kelas sekolah dasar 

negeri penyelenggara pendidikan inklusif terhadap anak berkebutuhan khusus 

di SDN Gadang 2 Banjarmasin ? 

 

 

6 



 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana persepsi guru kelas sekolah dasar penyelenggara pendidikan 

inklusif terhadap anak berkebutuhan khusus di SDN Gadang 2 Banjarmasin. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi 

tentang layanan pendidikan inklusif bagi : 

1. Pendidik 

Menambah wawasan pendidik terhadap anak berkebutuhan khusus 

sehingga dalam proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus dapat 

menerima informasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak.  

2. Peserta didik 

Peserta didik dapat menerima pembelajaran dengan baik sesuai 

dengan pembelajaran dalam layanan pendidikan inklusif. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Peneliti dapat menambah pengalaman dalam pemahaman layanan 

pendidikan inklusif di sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pendidikan Inklusif 

a. Pengertian Pendidikan Inklusif 

Pendidikan inklusif adalah sebuah gagasan pendidikan yang dapat 

mengakomodasi semua peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik. Memberikan layanan pendidikan yang menggeser pola segregasi 

menuju pola inklusif, hal ini mengandung konsekuensi logis terhadap 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan sekolah kejuruan antara 

lain sekolah harus lebih terbuka, ramah terhadap peserta didik, dan tidak 

diskriminatif (Kustawan, 2013: 12). 

Pendidikan yang memberikan layanan terhadap semua peserta 

didik tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, emosi, 

ekonomi, jenis kelamin, suku, budaya, tempat tinggal, bahasa, dan 

sebagainya. Semua peserta didik belajar bersama-sama, baik di 

kelas/sekolah formal maupun nonformal yang berada di tempat tinggalnya 

yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing peserta 

didik. 

Menurut Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan 

Inklusif bagi pesera didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi 

kecerdasaan dan bakat istimewa, Pasal 1 bahwa: Pendidikan Inklusif 

adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan 

kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi 
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kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau 

pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan 

peserta didik pada umumnya. 

Pengertian pendidikan inklusif yang masih senada dengan 

Permendiknas di atas yaitu sesuai dengan Permendiknas No. 32 Tahun 

2008 tentang standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 

Pendidikan Khusus, bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang 

memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena 

kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan memiliki potensi 

kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk belajar bersama-sama dengan 

peserta didik lain pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan 

kejuruan, dengan menyediakan sarana dan prasarana, pendidik, tenaga 

kependidikan, dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap 

karakteristik peserta didik (Kustawan, 2013: 14). 

Layanan pendidikan inklusif memberikan layanan kepada setiap 

peserta didik tanpa terkecuali, memberikan pendidikan berdasarkan pada 

kebutuhan setiap peserta didik. Layanan pendidikan anak berkebutuhan 

khusus tidak harus sekolah di sekolah khusus, tetapi bisa dilayani di 

sekolah reguler terdekat dengan tempat tinggal peserta didik. 

 

b. Konsep Dasar Pendidikan Inklusif 

Beberapa konsep yang mendasari munculnya paradigma 

pendidikan inklusif diantaranya (Yowono dan Utomo, 2015: 7): 
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1. Setiap anak mempunyai hak mendasar untuk memperoleh 

pendidikan, dan harus diberi kesempatan untuk mencapai serta 

mempertahankan tingkat pengetahuan yang wajar. 

2. Setiap anak mempunyai karakteristik, minat, kemampuan dan 

kebutuhan belajar yang berbeda-beda. 

3. Sistem pendidikan seyogyanya dirancang dan program pendidikan 

dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik 

dan kebutuhan tersebut. 

4. Anak yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus harus 

memperoleh akses ke sekolah regular yang harus mengakomodasi 

anak dalam rangka pedagogi yang berpusat pada diri anak yang 

dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. 

5. Sekolah regular dengan orientasi tersebut merupakan alat yang 

paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi, mencipatakan 

masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan 

mencapai pendidikan bagi semua. 

Setiap anak memiliki hak sama dalam berbagai hal, memberi 

kesempatan kepada siapa saja untuk meningkatkan potensi yang dimiliki 

setiap anak. Pendidikan memberikan sesuai kebutuhan dan karakteristik 

setiap peserta didik, tidak ada perbedaan antara anak pada umumnya dan 

anak berkebutuhan khusus karena setiap individu pasti memiliki 

karaktristik dan kebutuhan masing-masing, oleh karena itu melalui sistem 
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pendidikan di sekolah bertujuan untuk menciptakan kondisi tanpa 

diskriminasi. 

 

c. Landasan Pendidikan Inklusif 

Penerapan pendidikan inklusif di Indonesia didasari oleh landasan 

filosofi, yuridis, pedagogis, dan empiris. 

a) Landasan Filosofi 

Landasan filosofi adalah seperangkat wawasan atau cara pikir 

yang menjadi dasar penerapan pendidikan inklusif Indonesia. 

Pancasila merupakan lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas 

dasar fondasi yang disebut Bhineka Tunggal Ika dimana bangsa 

Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang burung 

garuda yang memiliki semboyan berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal 

ini menandakan bahwa bagsa Indonesia mengakui keragaman dalam 

etnik, bahasa, budaya, keyakinan yang merupakan kekayaan bangsa 

yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Filsafat 

ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia, baik kebinekaan 

vartikel maupun horizontal, kebinekaan vartikel ditandai dengan 

adanya perbedaan kecerdaean, kekuatan fisik, serta kondisi ekonomi, 

dan lain-lain. Sedangkan kebinekaan horizontal ditandai dengan 

adanya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, dan agama. 

Bertolak dari filosofi Bhineka Tunggal Ika maka hambatan dan 

keterbatasan merupakan suatu bentuk kebinekaan, dimana di dalam 
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diri individu berkebutuhan khusus terdapat potensi yang bisa 

dioptimalkan serta dipandang mampu dikembangkan secara potensial. 

Hal ini harus diwujudkan dalam sistem pendidikan dimana sistem 

pendidikan harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi 

bagi peserta didik, peserta didik dengan guru serta menciptakan 

pembelajaran yang fleksibel sehingga peserta didik berkebutuhan 

khusus merasa terlayani dengan baik. 

b) Landasan Yuridis 

Landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah 

deklarasi yang antara lain ditekankan
 
(Salamanca Statement, 1994) 

1) Hak semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus yang 

temporer dan permanen untuk memperoleh penyesuaian 

pendidikan agar dapat mengikuti pendidikan sekolah. 

2) Hak semua anak untuk bersekolah di komunitas rumahnya dalam 

kelas-kelas inklusif. 

3) Pengayaan dan manfaat bagi anak berkebutuhan khusus semua 

akan diperoleh melalui pelaksanaan pendidikan inklusif. 

4) Hak semua anak untuk ikut serta dalam pendidikan berkualitas 

yang bermakna bagi setiap individu. 

5) Keyakinan bahwa pendidikan inklusif akan mengarah pada sebuah 

masyarakat inklusif dan akhirnya pada keefektifan biaya 

(Miriam, 2003: 38). 
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Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia dijamin oleh: 

1) UUD 1945 (amandemen) pasal 31 Ayat (1) setiap warga Negara 

berhak mendapat pendidikan, ayat (2) setiap warga Negara 

wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya. 

2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 5 Ayat (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama 

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat (2) warga 

negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, 

intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan 

khusus. Ayat (3) warga secara di daerah terpencil atau 

terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak 

memperoleh pendidikan layanan khusus. Ayat (4) warga negara 

yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak 

memperoleh pendidikan khusus. 

3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 48: 

pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 

9 (Sembilan) tahun untuk semua anak. Pasal 49: negara, 

pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk 

memperoleh pendidikan. 
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4) UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 5: setiap 

penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama 

dalam aspek kehidupan. 

5) Peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan pendidikan pasal 127 sampai dengan 142. 

6)  Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif 

bagi pesera didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi 

kecerdasaan dan bakat istimewa. 

7) Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380/C.C6.MN/2003 20 

Januari 2003: setiap kabupaten/kota diwajibkan 

menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif 

sekurang-kurang 4 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, 

SMK. 

8) Deklarasi Bandung “Indonesia menuju pendidikan inklusif” 

tanggal 8-14 agustus 2004. 

a. Menjamin setiap anak yang berkelainan dan anak 

berkelainan lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam 

segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, 

kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun 

bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang 

handal. 

b. Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkelainan 

lainnya sebagaii individu, pendidikan yang bermutu dan 
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sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa 

perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi 

kehidupan secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, 

hukum, politis maupun kultural. 

c. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan 

menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak 

berkebutuhan khusus dan lainnya, sehingga 

memungkinkan anak berkebutuhan khusus dapat 

mengembangkan keunikan potensinya secara optimal. 

d. Menjamin kebebasan anak berkelainan dan anak 

berkelainan lainnya untuk berpartisipasi baik secara reaktif 

maupun proaktif dengan siapapun, kapanpun dan di 

lingkungan manapun, dengan meminimalkan hambatan. 

e. Mempromosikan dan mensosialisasikan layanan pendidikan 

inlkusif melalui media masa, forum ilmiah, pendidikan 

dan pelatihan dan lainnya secara berkesinambungan. 

f. Menyusun rencana aksi (action plan) dan pendanaan untuk 

pemenuhan aksesibiitas fisik dan non fisik, layanan 

pendidikan yang berkualitas, kesehatan, rekreasi, 

kesejahteraan bagi semua anak berkelainan dan anak 

berkelainan lainnya. 

g. Pendidikan inklusif yang ditunjang kerja sama yang 

sinergis dan produktif antara pemerintah, institusi 
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pendidikan, institusi terkait, dana usaha, dan industri, 

orang tua serta masyarakat  (Permendiknas No. 70 Tahun 

2009). 

c) Landasan Pedagogis 

Landasan pedagogis tercemin pada pasal 3 sistem Pendidikan 

Nasional tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab. Melalui pendidikan peserta didik berkelainan 

dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab (UU No.20 Tahun 2003), yaitu individu yang mampu 

menghargai peradaban dan bepartisipasi dalam masyarakat. Tujuan ini 

mustahil tercapai jika sejak awal anak berkebutuhan khusus 

diisolasikan dari teman sebayanya di sekolah-sekolah khusus. 

Betapapun kecilnya, mereka harus diberi kesempatan bersama teman 

sebayanya (Permendiknas No. 70 Tahun 2009). 

Penyelenggaraan pendidikan inklusif diterapkan prinsip 

pengajaran yang sama bagi semua, dimana guru harus memahami dan 

merespon kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda mulai dari 

penyesuaian kurikulum yang fleksibel, strategi pengajaran, 

pemanfaatan sumber, penggunaan media, metode serta evaluasi hasil 

belajar yang tepat. 
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d) Landasan Empiris 

Dijelaskan bahwa penelitian tentang inklusif telah banyak 

dilakukan di negara-negara barat sejak 1980-an, namun penelitian 

yang berskala besar dipelopori oleh the National Academy of Sciens 

(Amerika Serikat) hasilnya menunjukan bahwa klasifikasi dan 

penempatan anak berkelainan disekolah, kelas atau tempat khusus 

tidak efektif dan diskriminatif (Permendiknas No. 70 Tahun 2009). 

Layanan ini merekomendasikan agar pendidikan khusus secara 

segregasi hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang 

tepat. 

 

d. Sekolah Inklusif 

Sekolah inklusif adalah sistem persekolahan yang menampung 

semua peserta didik pada kelas yang sama, dimana sekolah menyediakan 

program pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan 

setiap peserta didik. Sekolah inklusif juga merupakan tempat dimana 

semua anak diterima menjadi bagian dari kelas tersebut serta saling 

membantu antara guru dengan guru, guru dengan peserta didik, peserta 

didik dengan peserta didik maupun dengan anggota masyarakat agar 

kebutuhan individualnya dapat terpenuhi. Sekolah inklusif menyediakan 

program pendidikan yang layak, menantang yang disesuaikan dengan 

kebutuhan anak. 
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Persyaratan agar proses inklusif dapat dilaksanakan, 

mengemukakan bahwa proses menuju inklusif itu panjang dan antara lain 

akan membutuhkan (Miriam, 2003: 50): 

1) Perubahan hati dan sikap. 

2) Reorientasi yang berkaitan dengan asesmen, metode pengajaran dan 

manajemen kelas termasuk penyesuaian lingkungan. 

3) Redefinisi peran guru dan realokasi sumber daya manusia. 

4) Redefinisi peran SLB yang ada misalnya, dapatkan sekolah-sekolah 

ini secara bertahap mulai berfungsi sebagai pusat sumber yang 

akstensif? 

5) Penyediaan bantuan professional bagi para guru, kepala sekolah dan 

guru kelas sehingga mereka juga akan dapat memberikan kontribusi 

terhadap proses menuju inklusif dan bersikap fleksibel jika 

diperlukan. 

6) Pembentukan, peningkatan kemitraan antara guru dan orang tua, 

demi saling reorientasi dan melakukan peningkatan serta pertukaran 

pengalaman, bantuan dan nasehat. Inklusif juga memerlukan sistem 

pendidikan yang fleksibel termasuk kurikulum dan sistem ujian yang 

fleksibel. 

Sekolah inklusif bukan sekedar menerima anak berkebutuhan 

khusus namun lebih dari itu, sekolah inklusif harus mampu memahami 

peserta didiknya sesuai dengan karakterisrik setiap anak berkebutuhan 

khusus, terjalinnya komunikasi yang baik antar semua pihak, dan 
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memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik pula, sehingga mampu menciptakan sistem pembelajaran yang aktif, 

kreatif, dan inovatif bagi semua siswa. 

Sekolah penyelenggara inklusif adalah sekolah yang menyediakan 

layanan pendidikan bagi semua peserta didik yang berkebutuhan khusus di 

kelas yang sama (Direktorat Pembina SLB 2009). Sekolah penyelenggara 

pendidikan inklusif merupakan tempat pendidikan untuk anak 

berkebutuhan khusus agar mendapat perlakuan proposional dari semua 

unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Konsekuensi dari 

kondisi penyelenggara pendidikan inklusif menuntut adanya penyesuaian 

strategi pembelajaran dalam upaya melaksanakan kurikulum yang telah 

ditetapkan secara nasional. 

Seting pembelajaran dengan karakteristik inklusif guru diharapkan 

mampu memahami bahwa setiap peserta didik memiliki perbedaan baik 

dari kemampuan, kecerdasan, konsentrasi, minat, dan motivasi. 

Keberagaman peserta didik tersebut guru hendaknya mampu memahami 

kebutuhan siswa secara individual, walaupun mengajar di sekolah regular 

secara klasikal. Guru harus mampu memberi dukungan dan strategi 

pembelajaran khusus bagi peserta didik yang membutuhkan bantuan, serta 

melaksanakan penilaian yang sesuai dengan kemampuan siswa dan 

berdasarkan hasil asesmen. 
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e. Komponen Keberhasilan Pendidikan Inklusif  

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif tidak hanya 

dipengaruhi oleh faktor strategi pembelajaran yang diterapkan di lembaga-

lembaga sekolah, tetapi juga ditentukan oleh berbagai faktor yang saling 

terkait satu sama lain. Komponen-komponen yang terkait dengan 

keberhasilan pendidikan inklusif setidaknya menjadi gambaran bagi setiap 

individu untuk mengenal lebih jauh tentang faktor-faktor penting yang 

menentukan setiap sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. 

Semua komponen pendukung dan penentu keberhasilan 

pembelajaran di kelas (guru, sarana, dan prasarana belajar), sebisa 

mungkin perlu dipersiapkan dan dikondisikan agar anak berkebutuhan 

khusus tidak diperlakukan diskriminatif. Pendidikan inklusif yang berhasil 

untuk anak berkebutuhan khusus membutuhkan perubahan melalui dari 

tataran paradigmatis hingga pada tataran operasional (Ilahi, 2013:167). 

Paradigma inklusif yang dimiliki pihak-pihak yang terkait dengan 

pendidikan inklusif akan menjadi fondasi yang kuat dan stabil pada tahap 

operasionalnya. Pelaksanaan pendidikan inklusif mungkin saja berjalan 

dengan paradigma yang lemah, pendidikan inklusif mungkin akan berjalan 

tidak seimbang. Sama halnya dengan paradigma yang kuat tanpa disertai 

dengan operasional yang matang dan tertata juga hanya akan menjadi 

angan-angan dan rencana semata. Berikut beberapa komponen yang harus 

diperhatikan dalam upaya keberhasilan pendidikan inklusif (Ilahi, 

2013:167): 
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a. Fleksibilitas Kurikulum (Bahan Ajar) 

Setiap kurikulum yang dikembangkan hendaknya memahami 

karakteristik dan tingkat kebutuhan anak dalam mengikuti proses 

pembelajaran sehingga tidak terkesan mendapatkan tekanan psikologis 

yang bisa mempengaruhi mental. Kurikulum penting untuk menata 

arah dan tujuan kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik tanpa mengabaikan hak-haknya yang belum terpenuhi. 

Kurikulum memberikan gambaran tentang kegiatan belajar dalam 

suatu lembaga pendidikan. 

Kurikulum pendidikan inklusif menggunakan kurikulum 

sekolah reguler (kurikulum nasional) yang dimodifikasi 

(diimprovisasi) sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan 

khusus, dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat 

kecerdasannya. Beberapa komponen kurikulum terdiri dari tujuan, isi, 

proses, atau sistem penyampaian, media, dan evaluasi. Di bawah ini 

akan dijelaskan secara rinci komponen kurikulum yang sudah 

dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan anak. 

1. Tujuan 

Pelaksanaan kurikulum atau pengajaran, tujuan memegang 

peranan penting untuk mengarahkan semua kegiatan pengajaran 

dan mewarnai komponen kurikulum lainnya (Nana Syaodih, dalam 

Mohammad Takdir Ilahi, 2013:172). 
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2. Materi atau Bahan Ajar 

Upaya mencapai tujuan mengajar yang telah ditentukan, 

diperlukan bahan ajar. Bahan ajar tersusun atas topik-topik dan 

sub-sub topik tertentu yang mengandung ide pokok yang relevan 

dengan tujuan yang diterapkan. Anak berkebutuhan khusus yang 

memiliki tingkat intelegensi di atas rata-rata maka materi dalam 

kurikulum sekolah reguler dapat diperluas dan/atau ditambah 

materi baru yang tidak ada di dalam kurikulum sekolah reguler, 

tetapi materi tersebut dianggap penting untuk anak berbakat. 

Sementara untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki 

intelegensi rata-rata materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat 

tetap dipertahankan atau tingkat kesulitannya diturunkan sedikit. 

Demikian pula untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki 

intelegensi di bawah rata-rata materi dalam kurikulum sekolah 

reguler dapat dikurangi atau diturunkan tingkat kesulitannya 

seperlunya atau bahkan dihilangkan bagian tertentu. 

3. Strategi Pembelajaran 

Kurikulum harus disusun secara fleksibel sesuai kebutuhan 

anak (ABK) dan kondisi sekolah, dapat mendorong guru dan 

tenaga kependidikan melaksanakn pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik. Ditinjau dari proses pembelajaran 

sebagai berikut: 
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1) Perencanaan pembelajaran hendaknya dibuat berdasarkan 

hasil asesmen dan dibuat bersama guru kelas dan guru khusus 

dalam bentuk program pembelajaran individual (IEP) 

2) Pelaksanaan pembelajaran lebih mengutamakan metode 

pembelajaran kooperatif dan partisipatif, memberi 

kesempatan yang sama dengan peserta didik lain, menjadi 

tanggung jawab bersama dan dilaksanakan secara kalaborasi 

antara guru khusus dan guru kelas, serta dengan 

menggunakan media, sumber daya, dan lingkungan yang 

beragam sesuai dengan keadaan. 

4. Media Pembelajaran 

Penggunaan media sebagai perantara dalam proses 

pembelajaran memiliki ahli dan fungsi yang amat berharga bagi 

terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif. Melalui penggunaan 

media ini, peserta didik dilatih untuk memperkuat kepekaan dan 

keterampilan secara optimal dengan ditopang oleh motivasi guru. 

5. Evaluasi Kurikulum 

Evaluasi kurikulum dapat dijadikan umpan balik apakah 

tujuan kurikulum sudah tercapai, dipandang perlu untuk melakukan 

evaluasi terhadap bahan ajar yang telah diberikan untuk 

mengetahui indikator keberhasilan peserta didik. 
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b. Tenaga Pendidik (Guru) 

Faktor penentu keberhasilan pendidikan inklusif yang tidak 

kalah pentingnya adalah adanya tenaga pendidik atau guru yang 

profesional dalam bidangnya masing-masing untuk membina dan 

mengayomi anak berkebutuhan khusus. Tenaga pendidik atau guru 

yang mengajar hendaknya memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan, 

yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentang materi 

yang akan diajarkan atau dilatihkan, dan memahami karakteristik 

peserta didik. Guru berperan penting dalam menerapkan metode yang 

tepat agar potensi anak didik dapat berkembang dengan cepat. Guru 

harus benar-benar memahami kedudukan metode sebagai alat 

motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar. 

Faktor dari guru yang didasarkan pada kompetensi yang 

dimiliki, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan profesionalisme. Kompetensi yang dimiliki 

guru merancang strategi pembelajaran yang tepat, metode yang 

digunakan, media, juga evaluasi. Guru juga harus menjadi contoh 

yang baik bagi peserta didik. Seorang guru hendaknya mempunyai 

perilaku yang santun, arif, dan bijaksana. Guru juga harus dituntut 

untuk professional terhadap profesinya. Selain itu, guru harus dapat 

menjalin kerja sama dengan semua pihak yang terkait dalam 

pelaksanaan pembelajaran. 
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Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, 

dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, 

menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi 

sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat 

untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, 

dan masyarakat sekitar. Kompetensi profesional adalah kemampuan 

penguasaan materi pembelajaran secara luar dan mendalam yang 

memungkinkan mampu membimbing peserta didik memenuhi standar 

kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasiolan Pendidikan. 

Kompetensi guru berkaitan langsung dengan kemampuan dalam 

mendayagunakan profesionalitasnya agar menjadikan anak didik 

sebagai tenaga terampil dan produktif. Kemampuan adalah perilaku 

yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai 

kondisi yang diharapkan. Perilaku yang rasional merupakan wujud 

dari kemampuan seseorang. Orang yang memiliki suatu kemampuan 

berarti benar-benar orang yang mempunyai keahlian di bidangnya atau 

dikenal dengan istilah profesional. 
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Guru hendaknya juga memiliki kemampuan dalam memberikan 

motivasi. Prinsip motivasi agar peserta senang berada dalam 

lingkungan belajar sehingga terbangun kondisi psikis kemampuan diri 

yang membawa kepuasan belajar dan mengacu pada percaya diri 

untuk menjadi mandiri dan secara bertanggung jawab dalam 

mengambil keputusannya sendiri (Semiawan, 2002 : 123). Belajar dan 

pembelajaran perlu bermakna bagi peserta didik. Guru sebagai salah 

satu komponen dalam sistem pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan sisa, memiliki peranan penting dalam menentukan arah 

dan tujuan dari suatu proses pembelajaran. Seorang guru dituntut 

menguasai sejumlah kemampuan dan keterampilan yang berkaitan 

dengan proses pembelajaran, antara lain kemampuan menguasai bahan 

ajar, kemampuan dalam mengelola kelas, kemampuan dalam 

menggunakan metode, media, dan sumber belajar dan kemampuan 

untuk melakukan penilaian, baik proses maupun hasil. 

c. Input Peserta Didik 

Setiap jenjang pendidikan, peserta didik mengalami masa 

perkembangan yang terus-menerus berproses dari waktu ke waktu. 

Dalam setiap tahapan perkembangannya mempunyai karakteristik 

yang khas dan bermanfaat sebagai petunjuk arah perkembangan yang 

normal. 

Peserta didik menjadi komponen penting dalam proses 

pelaksanaan pendidikan inklusif, dalam setiap pelaksanaan 
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pembelajaran, peserta didik diatur sedemikian rupa agar peserta 

didik dapat ikut serta merealisasikan tujuan pendidikan sesuai 

dengan kebutuhan zaman. Lembaga pendidik yang 

menyelenggarakan sekolah inklusif, semua peserta didik tanpa 

terkecuali harus terlibat aktif dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran sehingga mampu menciptakan kondisi lingkungan 

sekolah yang baik. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan 

inklusif memiliki peserta didik yang berbeda dengan sekolah lain 

umumnya. 

d. Lingkungan dan Penyelenggaraan Sekolah Inklusif 

Komponen-komponen keberhasilan pendidikan inklusif akan 

banyak menemukan faktor pendukung yang berkaitan dengan 

pengaruh lingkungan seperti peran orang tua, sekolah khusus (SLB), 

dan pemerintah yang perlu diperhatikan. Beberapa komponen terkait 

dengan lingkungan sekitar juga sangat menentukan bagi keberhasilan 

anak berkebutuhan khusus dalam menjalankan aktivitas pembelajaran 

sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Peran orang tua sangat menentukan bagi peningkatan motivasi 

dan kepercayaan diri anak agar tetap tidak putus asa dalam menjalani 

kehidupan. Orangtua dituntut dapat berpartisipasi aktif dalam 

pembuatan rencana pembelajaran, pengadaan alat, media, dan sumber 

daya yang dibutuhkan sekolah. Aktif berkomunikasi dan berkonsultasi 

tentang permasalahan dan kemajuan belajar anaknya, kolaborasi 
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dalam mengatasi hambatan belajar anaknya, serta pengembangan 

potensi anak melalui program-program lain di luar sekolah. SLB 

dituntut mampu berperan sebagai pusat sumber guna membantu 

melayani kebutuhan informasi dan konsultasi bagi sekolah, dalam 

memahami kebutuhan khusus anak berkebutuhan khusus dan layanan 

pembelajaran, serta dalam pengadaan guru khusus, sosialisasi, dan 

pendampingan. 

Pemerintah juga berperan penting dalam menentukan 

pelaksanaan pendidikan inklusif. Pemerintah dituntut untuk membantu 

dalam merumuskan kebijakan-kebijakan internal sekolah, 

meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan melalui berbagai 

pelatihan di bidang pendidikan inklusif, menyediakan guru khusus, 

memberikan subsidi berupa bantuan anggaran khusus dan dalam 

pengadaan media, alat, dan sarana khusus yang dibutuhkan sekolah, 

program pendampingan, monitoring, dan evaluasi program, maupun 

dalam sosialisasi ke masyarakat luas. 

e. Sarana-Prasarana 

Sarana-prasarana adalah faktor penting yang menentukan 

keberhasilan pelaksanaa pendidikan inkusif. Sebagai salah satu 

komponen keberhasilan, tersedianya sarana-prasarana tidak secara 

mudah diperoleh dengan mudah, tetapi membutuhkan kerja keras dari 

orang yang turut serta dalam pendidikan untuk mengupayakan fasilitas 

pendukung yang mendorong peningkatan kualitas anak berkebutuhan 
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khusus. Sarana-prasarana hendaknya disesuaikan dengan tuntutan 

kurikulum (bahan ajar) yang telah dikembangkan. Sarana pendidikan 

dapat diartikan sebagai perangkat yang menunjang keberlangsungan 

sebuah proses pendidikan, dalam dunia pendidikan, ruang bimbingan 

berkaitan langsung dengan ruang kelas, perpustakaan, ruang 

bimbingan dan konseling (BK), dan ruang multimedia. 

f. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran bagi peserta didik berarti kegiatan 

menilai proses dan hasil belajar, baik yang berupa kegiatan kurikuler, 

kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Penilaian hasil belajar bertujuan 

untuk melihat kemajuan dan prestasi belajar peserta didik dalam hal 

penguasaan materi yang telah dipelajarinya sesuai dengan tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan. 

Proses evaluasi digunakan untuk memberikan suatu nilai 

kepada objek yang dievaluasi sehingga manfaat atau nilai 

instrinsiknya dapat disampaikan kepada orang lain. Pasal 7 sampai 9 

Permendiknas No 70 tahun 2009 bahwa, satuan pendidikan 

penyelenggara inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta 

didik sesuai dengan, bakat, dan minatnya. Pembelajaran yang 

digunakan untuk individu berkebutuhan khusus dalam pendidikan 

inklusif (2009) bahwa pembelajaran pada pendidikan inklusif 

mempertimbangkaan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan 
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dengan karakteristik belajar peserta didik dengan cara melakukan 

evaluasi secara stimulant dan bekelanjutan. 

Kegiatan evaluasi atau penilaian pada sekolah pada umumnya 

dilakukan dalam ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir. 

Evaluasi tersebut biasanya dilakukan secara serentak dan soalnya 

seragam untuk semua siswa, hal ini dilakukan karena didasari asumsi 

bahwa siswa dalam satu kelas memiliki kemampuan yang sama atau 

hamper sama dengan demikian perbedaan individu hampir tidak 

mendapat perhatian. 

 

B. Persepsi 

Kehidupan individu tidak dapat lepas dari lingkungannya, baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Sejak individu dilahirkan, 

sejak itu pula individu secara langsung berhubungan dengan dunia sekitarnya. 

Mulai saat itu pula individu secara langsung menerima stimulus dari luar 

dirinya. 

 

a. Pengertian Persepsi 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses 

penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu 

melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris (Walgito. 2010: 99). 

Proses persepsi tidak lepas dari proses penginderaan dan proses 

penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Proses 
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penginderaan akan berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima 

stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, 

telinga sebagai alat pendengaran, hidung sebagai alat pembauan, lidah 

sebagai alat pengecapan, kulit pada telapak tangan sebagai alat perabaan 

yang kesemuanya merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima 

stimulus dari luar individu. 

Stimulus yang diinderakan itu kemudian oleh individu 

diorganisasikan dan diinterprestasikan, sehingga individu menyadari, 

mengerti tentang apa yang diinderakan itu. Stimulus dapat datang dari luar, 

tetapi dapat juga datang dari dalam diri individu sendiri. Sebagian besar 

stimulus datang dari luar individu yang bersangkutan. Sekalipun persepsi 

dapat melalui macam-macam alat indera yang ada pada diri individu. 

Persepsi merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu, maka 

apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi, dalam 

persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berpikir, 

pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka dalam 

mempersepsikan sesuatu stimulus mungkin akan berbeda antara individu 

satu dengan individu yang lain (Walgito, 2010: 100). Adapun beberapa 

definisi persepsi menurut para ahli antara lain: 

1. Robbins (2003) menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses 

yang digunakan individu untuk mengelola dan menafsirkan pesan 

indera dari lingkungan dalam rangka memberikan makna kepada 
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lingkungan dengan cara mengorganisir dan menginterpretasi 

sehingga akan mempengaruhi perilaku individu. 

2. Gibson (1998) dan Sarwono (2000) menambahkan bahwa persepsi 

melibatkan alat indera dan proses kognisi yaitu menerima stimulus, 

mengorganisasi stimulus serta menafsirkan stimulus dengan proses 

terseebut akan mempengaruhi perilaku dan sikap individu. 

3. Solso, dkk (2008) menyatakan bahwa persepsi melibatkan kognisi 

dalam penginterpretasian terhadap informasi.  Kejadian-kejadian atau 

informasi tersebut diproses sesuai pengetahuan yang dimiliki individu 

sebelumnya mengenai objek persepsi yang di interpretasikannya. 

4. McDowwel & Newel (1996) persepsi dipengaruhi oleh faktor dari 

dalam diri individu yaitu perasaan sehingga mampu mempengaruhi 

persepsi tersebut. 

5. Rahmat (2005) menyebutkan persepsi dibagi menjadi dua bentuk 

yaitu positif dan negatif, apabila objek yang dipersepsi sesuai dengan 

penghayatan dan dapat diterima secara rasional dan emosional maka 

manusia akan mempersepsikan positif atau cenderung menyukai dan 

menanggapi sesuai dengan objek yang dipersepsikan, apabila tidak 

sesuai dengan penghayatan maka persepsinya negatif atau cenderung 

menjahui, menolak, dan menanggapinya secara berlawanan terhadap 

objek persepsi tersebut. 

6. Robbins (2002) menambahkan bahwa persepsi positif merupakan 

penilaian individu terhadap suatu objek atau informasi dengan 
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pandangan yang positif atau sesuai dengan yang diharapkan dari 

objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada. Persepsi negatif 

merupakan persepsi individu terhadap objek atau informasi tertentu 

dengan pandangan yang negatif, berlawanan dengan yang diharapkan 

dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada. 

7. Leavitt (1997) individu cenderung melihat kepada hal-hal yang 

mereka anggap akan memuaskan kebutuhan-kebutuhan mereka dan 

mengabaikan hal-hal yang dianggap merugikan/mengganggu. 

8. Robbins (2002) keadaan psikologis menjadi sangat berperan dalam 

proses intepretasi atau penafsiran terhadap stimulus, sehingga sangat 

mungkin persepsi seorang individu akan berbeda dengan individu 

lain meskipun objek/stimulusnya sama.  

9. Davidoff (1988) menambahkan bahwa penafsiran sangat dipengaruhi 

oleh karakteristik-karakteristik pribadi dari perilaku persepsi, antara 

lain sikap, motif/kebutuhan, kepentingan/minat, pengalaman masa 

lalu dan harapan. Proses persepsi melibatkan intepretasi 

mengakibatkan hasil persepsi antara satu orang dengan orang lain 

sifatnya berbeda (individualistik). 

Berdasarkan definisi yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan 

bahwa persepsi merupakan cara pandang individu terhadap stimulus yang 

ada di lingkungan melalui proses kognisi dan proses afeksi yang 

dipengaruhi oleh berbagai hal seperti pengetahuan sebelumnya, kebutuhan, 
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suasana hati, pendidikan dan faktor lainnya sehingga memberikan makna 

yang berbeda dan akan mempengaruhi perilaku dan sikap individu. 

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi 2 

faktor, yaitu: 

1. Faktor Internal 

Faktor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-

faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal 

anata lain: 

a. Perhatian 

Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan 

untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan 

fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Energi tiap orang 

berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap objek juga 

berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu 

objek. 

b. Minat 

Persepsi terhadap suatu objek bervariasi tergantung pada 

seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan 

untuk mempersepsi. Perceptual vigilance merupakan 

kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari 

stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat. 
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c. Kebutuhan yang Searah 

Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang 

individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan 

jawaban sesuai dengan dirinya. 

d. Pengalaman dan Ingatan 

Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam 

arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian 

lampau untuk mengetahui suatu stimulus dalam pengertian luas. 

e. Suasana Hati 

Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, suasana 

hati ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu 

yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, 

bereaksi, dan mengingat. 

 

2.  Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan 

kaarakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang teribat di 

dalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang 

seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi seseorang 

dalam merasakannya atau menerimanya. Sementara itu faktor-faktor 

eksternal yang mempengaruhi persepsi antara lain: 
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a. Ukuran dan Penempatan dari Objek atau Stimulus 

Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan 

suatu objek maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini 

akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat 

bentuk ukuran suatu objek individu akan mudah untuk perhatian 

pada gilirannya membentuk persepsi. 

b. Keunikan dan kekontrasan Stimulus 

Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang 

dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu 

yang lain akan banyak menarik perhatian. 

c. Intensitas dan kekuatan dari Stimulus 

Stimulus dari luar akan memberikan makna lebih bila 

lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya 

sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu 

objek yang bisa mempengaruhi persepsi. 

d. Motion atau Gerakan 

Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap 

objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan 

dibandingkan objek yang diam. 

 

c. Proses Terjadinya Persepsi 

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut, objek 

menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. 
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Perlu dikemukakan bahwa antara objek dan stimulus itu berbeda, tetapi 

ada kalanya bahwa objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam 

hal tekanan. Benda sebagai objek langsung mengenai kulit, sehingga akan 

terasa tekanan tersebut (Walgito. 2010: 102). 

Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman 

atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh 

syaraf sensoris ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologi. 

Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga 

individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa 

yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran 

inilah yang ddisebut sebagai proses psikologis. Akhir dari proses 

terjadinya persepsi adalah individu menyadari tentang misalnya apa yang 

dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang 

diterima melalui alat indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari 

persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat dari 

persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk 

(Walgito, 2010: 102). 

Proses terjadinya persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah 

persiapan dalam persepsi itu, hal tersebut karena keadaan menunjukkan 

bahwa individu tidak hanya dikenai oleh satu stimulus saja, tetapi individu 

dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan 

sekitarnya. Tidak semua stimulus mendapatkan respon individu untuk 
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dipersepsi. Stimulus mana yang akan dipersepsi atau mendapat respon dari 

individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. 

d. Organisasi Persepsi 

Organisme atau individu mengadakan persepsi timbul suatu 

masalah apa yang dipersepsi terlebih dahulu, apakah bagian merupakan hal 

yang dipersepsi lebih dahulu, baru kemudian keseluruhannya ataukah 

keseluruhan dipersepsi lebih dahulu baru kemudian bagian-bagiannya. Hal 

ini berkaitan bagaimana seseorang mengorganisasikan apa yang 

dipersepsinya. 

Organisme dalam mempersepsi sesuatu bagiannya lebih dahulu 

dipersepsi baru kemudian keseluruhannya, ini berarti bagian merupakan 

hal yang primer dan keseluruhan merupakan hal yang sekunder, sedangkan 

kalau keseluruhan dahulu yang dipersepsi baru kemudian bagian-

bagiannya, maka keseluruhannya merupakan hal yang primer, dan bagian-

bagiannya merupakan hal yang sekunder (Walgito, 2010: 104-105). 

C. Anak Berkebutuhan Khusus 

a. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus 

Istilah mengenai anak berkebutuhan khusus mengalami 

perkembangan seiring dengan pemahaman ilmu pengetahuan dan 

kesadaran masyarakat serta budaya masyarakat. Anak berkebutuhan 

khusus mencakup anak yang memiliki kebutuhan khusus yang bersifat 

permanen, akibat dari kecacatan tertentu dan anak berkebutuhan khusus 

yang bersifat temporer misalnya anak yang mengalami trauma, kesulitan 
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konsentrasi, tidak bisa membaca atau karena kekeliruan guru mengajar 

dapat dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus temporer, apabila 

tidak mendapatkan intervensi yang tepat kebutuhan khusus anak temporer 

bisa menjadi kebutuan khusus yang permanen. (Santoso,   2012; 1) 

Anak berkebutuhan khusus atau peserta didik berkebutuhan khusus 

dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) Pasal 32 ayat 1 dan penjelasan Pasal 15 yaitu mereka yang 

memiliki kelainan baik fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki 

kecerdasan dan bakat istimewa (Haenudin, 2013: 9). 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan 

dalam perkembangan maupun dalam belajar yang disebabkan dari faktor 

internal atau eksternal yang mengakibatkan anak memiliki kebutuhan dan 

penanganan khusus. 

 

b. Hakekat Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak berkebutuhan khusus dikenal juga dengan istilah anak cacat, 

anak berkelainan, anak tuna dan dalam pembelajarannya menjadi salah 

satu kelompok anak yang memiliki kebutuhan khusus. Penggunaan istilah 

tersebut memiliki konsekuensi berbeda, istilah yang paling tepat 

tergantung dari sudut pandang kita, dalam bahasa inggris dikenal dengan 

istilah sebagai berikut (Santoso, 2012: 3-4) 

1. Impairment berhubungan dengan penyakit dan kelainan pada jaringan. 

39 



 

 

2. Disability berhubungan dengan kekurangan/kesalahan fungsi atau 

tidak adanya bagian tubuh tertentu. 

3. Handicap berhubungan dengan kelainan dan ketidakmampuan yang 

dimiliki seseorang bila berinteraksi dengan lingkungan 

 

c. Penyebab Anak Berkebutuhan Khusus 

Penyebab umum terjadinya kelainan pada anak berkebutuhan khusus 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 

1. Pre Natal (sebelum kelahiran) 

Sebelum kelahiran pada saat di dalam kandungan dapat terjadi 

di saat bertemunya sel sperma bertemu dengan sel telur atau dapat 

terjadi pada saat perkembangan janin dalam kandungan. Kejadian 

tersebut disebabkan oleh faktor internal seperti faktor genetik dan 

faktor keturunan. 

Penyebab kelainan prenatal dari faktor eksternal dapat berupa 

kecelakaan saat ibu mengandung, konsumsi makanan atau obat-obatan 

yang dapat mencederai janin. 

2. Natal (saat kelahiran) 

Penyebab kelainan pada anak bisa terjadi saat ibu sedang 

melahirkan misalnya kelahiran yang sulit, pertolongan yang salah, 

infeksi karena ibu mengidap penyakit tertentu yang dapat menularkan 

ke bayi dan sebagainya. 
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3. Post Natal (setelah kelahiran) 

Kelainan yang disebabkan oleh faktor setelah anak ada di luar 

kandungan dapat terjadi karena kecelakaan, bencana alam, sakit yang 

diderita anak, keracunan dan sebagainya. 

Banyak hal yang dapat menyebabkan kelainan pada anak, mulai dari 

sebelum terjadinya kelahiran, saat proses kelahiran, bahkan saat 

perkembangan anak di luar kandungan dapat menyebabkan terjadinya 

kelainan melalui faktor internal maupun eksternal. 

 

d. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak berkebutuhan khusus dapat dibedakan ke dalam dua 

kelompok, yaitu (Santoso, 2012: 5-6) 

1. Masalah dalam Sensorimotor 

Anak yang mengalami kelainan sensorimotor biasanya secara 

umum lebih mudah diidentifikasi dan menemukan kebutuhannya 

dalam pendidikan. Masalah sensorimotor dengan mudah diidentifikasi 

yaitu efek terhadap kemampuan melihat, mendengar, dan bergerak. 

Kelainan sensorimotor tidak selalu berakibat masalah pada 

kemampuan intelektualnya. Sebagian besar anak yang mengalami 

masalah dalam sensorimotor dapat belajar dan bersekolah dengan 

baik. Tiga jenis kelainan yang termasuk problem dalam sensorimotor, 

yaitu: 

a. Kelainan pada pendengaran atau tunarungu 
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b. Kelainan pada penglihatan atau tunanetra 

c. Kelainan pada fisik atau tunadaksa 

Setiap jenis kelainan pada sensorimotor akan melibatkan 

berbagai keahlian dari guru khusus yang memiliki keterampilan dan 

keahlian khusus sesuai kebutuhan setiap jenis  kelainan. Kerjasama 

sebagai tim dari setiap ahli sangat penting untuk keberhasilan 

pembelajaran anak berkebutuhan khusus. 

 

2. Masalah dalam belajar dan tingkah laku 

Kelompok anak berkebutuhan khusus yang mengalami masalah 

dalam belajar dan tingkah laku adalah: 

1. Keterbelakangan mental atau tunagrahita 

2. Ketidakmampuan belajar atau kesulitan belajar khusus 

3. Anak nakal atau tunalaras 

4. Anak berbakat 

5. Kecacatan lebih dari satu atau tunaganda 

 

D. Penelitian Relevan 

Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan persepsi seseorang 

terhadap objek yang menjadi pusat persepsi seperti penelitian yang telah 

dilakukan oleh Hendera Gusliannor (2010) telah melakukan survei persepsi 

siswa kelas x terhadap mata pelajaran fisika di SMA Negeri se Kota 

Banjarmasin tahun pelajaran 2009/2010 menemukan bahwa siswa kelas x 
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memiliki persepsi yang baik terhadap mata pelajaran fisika. Hal ini diketahui 

dari hasil analisis menggunakan rata-rata dimana memiliki nilai sebesar 68,41 

yang berada antara skor 60-79 pada kategori persepsi baik. Kategori persespsi 

siswa terhadap mata pelajaran fisika diperoleh sebagai berikut: cukup baik 

sebanyak 54 siswa (15,00%), baik sebanyak 271 siswa (75,28%), dan sangat 

baik sebanyak 35 siswa (9,72%). 

Penelitian yang dilakukan oleh Diyan Yudanto (2015) menunjukkan 

bahwa, persepsi guru SMK Muhammadiyah Wonosari terhadap kinerja 

mahasiswa praktik pengalaman lapangan Universitas Negeri Yogyakarta 

masuk dalam kategori cukup baik sebanyak 30 orang (51,72%), dalam 

kategori baik sebanyak 18 orang (31,03%), dan kategori kurang sebanyak 10 

orang (17,24%). Sementara hasil kategori setiap faktor antara lain kompetensi 

pedagogik berada dalam kategori cukup baik sebanyak 33 orang (56,89%), 

kopetensi kepribadian berada di kategori cukup baik sebanyak 36 orang 

(62,06%), kompetensi professional berada dalam kategori cukup baik 

sebanyak 37 orang (63,79%), dan kompetensi sosial berada dalam kategori 

cukup baik sebanyak 35 orang (60,34%). Dapat disimpulkan bahwa persepsi 

guru SMK Muhammadiyah Wonosari terhadap kinerja mahasiswa praktik 

pengalaman lapangan Universitas Negeri Yogyakarta berkategori cukup baik. 

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Ima Ayu Suryani (2014) dapat 

disimpulkan bahwa, persepsi guru reguler terhadap penyelenggaraan 

pendidikan inklusif di SMPN Kota Surabaya terdapat 13 guru dari 16 guru 

reguler atau 81,25% guru reguler yang setuju dengan penyelenggaraan 
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pendidikan inklusif dan 3 dari 16 guru reguler atau 18,75% guru reguler yang 

kurang setuju dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pemahaman guru 

reguler mengenai pengertian pendidikan inklusif cukup bagus akan tetapi 

masih perlu ditingkatkan lagi untuk mencari informasi mengenai 

penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pemahaman guru reguler mengenai 

prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif masih rendah sehingga perlu 

ditingkatkan lagi. Pemahaman guru reguler mengenai landasan pendidikan 

inkluif sudah cukup baik. 

Hasil penelitian Markus Andika Nurcahya (2016) dapat disimpulkan 

bahwa, terdapat tiga orang guru memiliki persepsi sama mengenai anak 

hiperaktif kelas II. Tingkah laku yang ditunjukkan siswa yang mengalami 

hiperaktif tampak berbeda dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Tingkah 

laku tersebut meliputi susah untuk diajak konsentrasi, banyak bergerak, 

keluar masuk kelas tanpa izin, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan 

emosi siswa tersebut juga tampak berbeda dibandingkan dengan anak lainnya 

karena siswa tersebut masih sering menunjukkan emosi yang tidak terkontrol 

sehingga anak sering membentak guru saat ditegur. 

Hasil penelitian Isa Ansori (2015) menunjukan bahwa persepsi guru 

dalam implementasi kurikulum 2013 di SD Negeri Kauman 07 Batang adalah 

baik, namun tidak cocok di implementasikan di Indonesia karena SDM di 

Indonesia belum memenuhi tuntutan dari kurikulum itu sendiri, terkesan 

tergesa-gesa, terkesan belum disiapkan dengan matang, dilihat dari distribusi 

buku yang sangat terlambat. Buku yang dibutuhkan baru datang setelah 
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materinya terlampaui, mudah dilaksanakan karena semua instrumennya sudah 

ada dari mulai silabus, RPP, buku siswa, dan guru, pemetaan siswa jelas 

karena penilaian yang terperinci, jadi kelebihan dan kekurangan siswa dapat 

terlihat dengan jelas, penilaiannya terperinci maka guru harus bekerja lebih 

keras dari sebelumnya. 

Banyak hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa orang 

seperti di atas dapat dipahami bahwa persepsi seseorang sangat berpengaruh 

terhadap aktivitas sesuai profesinya masing-masing misalnya guru, ketika 

persepsi guru kurang terhadap peserta didiknya maka saat proses 

pembelajaran tidak akan berjalan lancar, oleh karena itu perlunya 

penyesuaian khusus agar proses pembelajaran lebih efektif dan efesien. Serta 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran maupun sarana dan 

prasarana harus mendukung agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, dalam penelitian 

termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada sifat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 

2012: 9) 

Metode deskriptif  merupakan penelitian untuk memberi uraian 

mengenai fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan 

mendeskripsikan tentang nilai variabel sendiri, baik satu variabel atau 

lebih berdasarkan indikator-indikator dari variabel yang diteliti tanpa 

membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang diteliti 

guna untuk ekplorasi dan klasifikasi dengan mendeskripsikan sejumlah 

variabel yang berkenaan dengan masalah variabel yang diteliti (Iskandar, 

2008: 61). 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk 
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mengungkapkan berbagai informasi kualitatif dengan pendeskripsian yang 

teliti dan cermat untuk menggambarkan secara rinci suatu fenomena. 

Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan gambaran persepsi 

guru terhadap anak berkebutuhan khusus. Jenis penelitian ini memperoleh 

data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga 

perspektif subjektif lebih ditonjolkan. Melalui rancangan penelitian ini 

diharapkan akan diketahui gambaran persepsi guru terhadap anak 

berkebutuhan khusus tanpa adanya manipulasi. 

 

B. Desain Penelitian 

Sesuai dengan tujuan dari penelitian, peneliti ingin mengetahui 

gambaran persepsi guru terhadap anak berkebutuhan khusus di SDN 

Gadang 2 Banjarmasin. Peneliti menggunakan desain penelitian yang 

terstruktur, disusun sedemikian rupa shingga peneliti dapat memperoleh 

jawaban untuk pertanyaan peneliti. Mengingat penelitian ini bersifat 

deskriptif maka desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

dengan metode deskriptif, menjabarkan masalah yang terjadi di lapangan. 

Pada dasarnya metode ini menjelaskan makna dari tujuan yang ingin 

dicapai dalam sebuah penelitian dengan memahami masalah-masalah yang 

terjadi selama penelitian di lapangan. 
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C. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana 

penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti bertempat di SDN Gadang 2 Banjarmasin Jalan AIS Nasution RT. 

20 NO. 21 Banjarmasin Tengah. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama 

baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau 

hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 

2009: 42). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 

observasi dan wawancara langsung dengan guru SDN Gadang 2 

Banjarmasin. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih 

lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau 

pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram 

(Umar, 2009: 42). Data sekunder dalam penelitian ini digali dari 

beberapa sumber, seperti data, dokumen ataupun buku-buku yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah yang melakukan 

penelitian itu sendiri, yaitu peneliti. Peneliti dalam peneliti kualitatif 

merupakan orang  yang membuka kunci, menelaah, dan mengeksplorasi 

seluruh ruang secara cermat, tertib, dan leluasa, bahkan ada yang 

menyebutnya sebagai key instrument (Chony & Alamanshur, 2012: 95). 

Selain diri sendiri, instrumen peneliti yang digunakan adalah pedoman 

wawancara (catatan kecil, kamera handphone), observasi, dan 

dokumentasi. 

 

F. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2010: 

231). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur (structured interview).  Wawancara terstruktur 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau 

pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa 

yang akan diperoleh (Sugiyono, 2012: 233) 

2. Observasi 
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Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan (Sugiyono, 

2012: 226). Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi terus terang atau tersamar, dalam hal ini, peneliti melakukan 

pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, 

bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012: 240). Dokumen yang 

digunakan dalam penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data 

langsung dari tempat penelitian yang dapat menunjang peneliti untuk 

mendapatkan informasi mengenai persepsi guru sekolah inklusif 

terhadap anak berkebutuhan khusus di SDN Gadang 2 Banjarmasin.  

 

G. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Miles dan Huberman mengemukakan, bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh (Sugiyono, 2012: 246). Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 

1. Reduksi Data 
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Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, Memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan 

polanya (Sugiyono, 2012: 247). Data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila 

diperlukan, dalam mereduksi data peneliti akan dipandu oleh tujuan 

yang ingin dicapai. Tujuan utama dari peneliti adalah pada temuan di 

lapangan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan 

sejenisnya (Sugiyono, 2012: 249). Menyusun sekumpulan informasi 

yang diperoleh dan diarahkan supaya memberi kemungkinan pada 

penarikan kesimpulan verifikasi dan pengambilan tindakan. Cara ini 

diharapkan dapat memperoleh data yang lebih akurat dan dapat 

membantu lancarnya penelitian. 

Adapun penyajian data yang di tempuh dalam penelitian ini 

melalui tahap sebagai berikut : 

a. Studi pendahuluan, studi ini bertujuan untuk mengetahui 

kondisi lapangan dan memperoleh informasi tentang subjek 

yang akan diteliti. 
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b. Melakukan observasi dan wawancara untuk mengetahui 

Persepsi Guru Kelas SDN Gadang 2 Banjarmasin terhadap 

Anak Berkebutuhan Khusus. 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa 

deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2012: 

253). Penarikan kesimpulan/verifikasi dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara meninjau ulang pada laporan-laporan untuk 

mengembangkan kesepakatan intersubjektif, meninjau ulang laporan-

laporan akan mempermudah dalam upaya untuk menempatkan salinan 

suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.  

Berdasarkan seluruh analisis, peneliti melakukan rekonstruksi 

dalam bentuk deskriptif, narasi, dan argumentasi. Beberapa sub topik 

disusun secara secara induktif, dengan memaparkan kasus dan contoh 

untuk ditarik kesimpulan umumnya tentang persepsi guru sekolah inklusif 

terhadap anak berkebutuhan khusus di SDN Gadang 2 Banjarmasin. 
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Gambar Proses Teknik Analisis 

Data

 
H. Pengujian Keabsahan Data 

Penelitian ini menggunakan keabsahan data, maka digunakan 

uji kredibilitas data dengan mengadakan membercheck. Membercheck 

adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi 

data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh 

data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi 

data (Sugiyono, 2012: 276). 

Pelaksanaan membercheck dapat dilakukan setelah satu 

periode pengumpulan data selesai atau setelah mendapat suatu temuan, 

atau kesimpulan. Caranya dapat dilakukan secara individual, dengan 

cara peneliti dating ke pemberi data, atau melalui forum diskusi 

kelompok. Diskusi kelompok peneliti menyampaikan temuan kepada 

sekelompok pemberi data. Diskusi kelompok tersebut, mungkin ada 

data yang disepakati bersama, ditambah, dikurangi atau ditolak oleh 

pemberi data. Setelah data disepakati bersama, maka para pemberi data 

dimintai untuk menandatangani, supaya lebih otentik. Selain itu juga 

sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan membercheck. 

.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

I. Deskripsi Data Persepsi Guru Kelas 

Persepsi merupakan aktivitas yang terpadu dalam diri individu, maka 

apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi, dalam 

persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berpikir, 

pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka dalam mempersepsikan 

sesuatu stimulus mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu 

yang lain (Walgito, 2010: 100). Pentingnya persepsi seorang guru kelas 

terhadap peserta didik khususnya anak berkebutuhan khusus sangatlah perlu 

karena sudah kewajiban seorang tenaga pendidik untuk memahami, mengenal, 

serta mendidik peserta didiknya sesuai dengan karakteristik anak masing-

masing. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan tentang persepsi 

guru kelas terhadap anak berkebutuhan khusus di SDN Gadang 2 Banjarmasin 

dapat dijabarkan sebagai berikut :  

1. Faktor Internal 

a. Hasil wawancara dan observasi bersama guru kelas I A 

Hasil wawancara bersama guru kelas I A menyatakan bahwa 

pendidikan inklusif adalah anak yang mempunyai keberbutuhan 

khusus dan memiliki keistimewaan serta kekurangan dan kelebihan 

masing-masing yang bersekolah di sekolah reguler. Anak 
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berkebutuhan khusus adalah anak yang dengan keistimewaan dan 

kekurangan masing-masing. Pada saat observasi peneliti melihat 

bahwa perhatian guru kelas terhadap anak berkebutuhan khusus 

ramah, memiliki perhatian lebih, tegas terhadap semua peserta didik, 

tidak ada perbedaan antara anak berkebutuhan khusus dan peserta 

didik pada umumnya. 

Guru kelas I A setuju dengan adanya pendidikan inklusif, karena 

anak berkebutuhan khusus dapat bersosialisasi dengan anak 

padaumumnya dan lebih banyak pengalaman yang didapatkan anak 

berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Pemberian perhatian yang 

sama terhadap semua peserta didik serta dapat mengimbangi aktivitas 

anak berkebutuhan khusus di kelas dengan  nyaman menunjukkan 

bahwa guru kelas tidak keberatan dengan adanya pendidikan inklusif. 

Upaya guru kelas dalam meyakinkan diri sendiri untuk mengajar 

anak berkebutuhan khusus di sekolah regular yaitu guru kelas harus 

punya rasa kasih sayang terlebih dahulu terhadap anak berkebutuhan 

khusus sehingga mengajarnya lebih enak dan dapat memahami anak 

dengan lebih mudah, dalam memahami anak berkebutuhan khusus 

guru kelas sering memperhatikan anak, bertanya dengan pendamping 

khusus, bertanya dengan guru-guru yang lain dan saling berbagi 

pengalaman dengan guru kelas lainnya mengenai karakteristik anak 

berkebutuhan khusus di kelas masing-masing. Guru kelas tidak 
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terlihat seperti kesulitan saat mengajar bersama anak berkebutuhan 

khusus. 

Guru kelas pernah memberikan penanganan kepada anak 

berkebutuhan khusus ketika emosi anak yang berlebihan saat 

keinginannya tidak dipenuhi, dengan cara memberikan perhatian 

lebih, mengajak anak berkomunikasi, menanyakan mengapa anak jadi 

marah-marah. Guru kelas mampu menangani sekaligus mendampingi 

anak berkebutuhan khusus ketika pendamping sedang tidak ada di 

dalam kelas. 

Keinginan guru kelas terhadap anak berkebutuhan khusus adalah  

anak dapat belajar dengan nyaman bersama anak pada umumnya, 

sehingga di kemudian hari anak berkebutuhan khusus mampu mandiri 

tanpa pendampingan khusus.  

b. Hasil wawancara dan observasi bersama guru kelas I B 

Menurut pendapat guru kelas I B pendidikan inklusif adalah 

pendidikan yang disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus, 

misalnya anak yang kurang mampu menerima pelajaran yang sulit 

maka tingkat kesulitan akan dikurangi dan lebih diutamakan pada 

sosial anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu 

adalah anak yang tidak mampu menerima pelajaran dengan baik, 

harus dengan bantuan guru pendamping dan dengan perlakuan yang 

berbeda dari anak pada umumnya. Guru kelas setuju dengan adanya 

pendidikan inklusif karena anak berkebutuhan khusus dapat 
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bersosialisasi dengan anak pada umumnya sehingga anak dapat sedikit 

demi sedikit kemajuan ke arah perilaku anak pada umumnya. Terlihat 

ketika peneliti melakukan observasi guru kelas sering memperhatikan 

anak berkebutuhan khusus serta merespon dengan baik, guru kelas 

ramah terhadap anak berkebutuhan khusus.  

Guru kelas setuju dengan pendidikan inklusif, karena setuju kita 

harus siap bertemu dengan berbagai karakteristik anak berkebutuhan 

khusus lainnya dan untuk meyakinkan diri sendiri, dengan melihat 

setiap perubahan yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus guru 

kelas lebih termotivasi untuk meningkatkan prestasi yang diraih anak 

berkebutuhan khusus, dari yang tidak mau sekolah jadi mau, dari yang 

tidak bisa menulis jadi bisa menulis selain itu guru kelas juga 

mengikuti pelatihan-pelatihan serta workshop guna meningkatkan 

pengetahuan mengenai anak berkebutuhan khusus. Gerak gerik guru 

kelas ketika mengajar menunjukkan bahwa guru kelas merasa nyaman 

bersama anak berkebutuhan khusus, menyampaikan materi kepada 

peserta didik secara menyeluruh tidak hanya kepada peserta didik 

tertentu. 

c. Hasil wawancara dan observasi bersama guru kelas II A 

Menurut guru kelas II A pendidikan inklusif itu artinya 

pendidikan yang tidak mendiskriminasikan kondisi peserta didik, jadi 

bagaimanapun kondisi peserta didik hendaknya setiap guru tetap 

memberikan pendidikan yang layak untuk peserta didik sesuai dengan 
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kebutuhan peserta didik, tidak memandang kekurangannya, 

kekurangannya itu dijadikan sebagai pemicu untuk melengkapi 

kekurangan yang ada pada peserta didik. Anak berkebutuhan khusus 

itu adalah anak-anak luar biasa, kalau mungkin guru kelas 

memandang secara penampilan atau fisik anak berkebutuhan khusus 

anak kelihatan memiliki kekurangan, namun ada kemungkinan besar 

anak berkebutuhan khusus memiliki potensi yang tersimpan yang 

mungkin melebihi kemampuan anak-anak pada umum lainnya. 

Awal terbentuknya pendidikan inklusif, sebelum guru kelas 

terjun ke lapangan guru kelas menyatakan bahwa keberatan dengan 

adanya pendidikan inklusif, setelah terjun ke lapangan dan 

mengetahui mengenai anak berkebutuhan khusus guru kelas 

mengatakan sangat setuju dengan adanya pendidikan inklusif, 

pendidikan inklusif tidak hanya untuk anak berkebutuhan khusus 

melainkan untuk semua anak. 

Meyakinkan diri untuk mengajar anak berkebutuhan khusus 

tidak ada tindakan yang ekstra, guru kelas menyatakan lebih 

tertantang untuk mengajar anak berkebutuhan khusus dengan 

karakteristik anak yang berbeda disetiap tahunnya. Memahami 

karakter setiap peserta didik adalah tugas semua guru, upaya yang 

yang dilakukan guru kelas dalam memahami karakter anak 

berkebutuhan khusus dengan menghadiri workshop maupun pelatihan, 
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dengan mengikuti berbagai kegiatan dapat pengetahuan mengenai 

karakter dan penanganan anak berkebutuhan khusus. 

Pengalaman guru kelas dalam menangani anak berkebutuhan 

secara langsung sudah hampir semua karakteristik anak berkebutuhan 

khusus pernah ditangani dengan berbagai metode, anak yang dengan 

ketuna netraan yang belum pernah guru kelas tangani. Keinginan guru 

kelas untuk anak berkebutuhan khusus adalah memberikan pelayanan 

pendidikan yang terbaik tanpa ada diskriminasi terhadap anak 

berkebutuhan khusus. 

Hasil observasi di kelas menuntukkan bahwa perhatian guru 

kelas terhadap anak berkebutuhan baik, guru kelas tidak membeda-

bedakan peserta didik, memberikan layanan pendidikan yang sama 

serta memberikan kesempatan yang sama saat melakukan praktek 

langsung seperti menari di kelas, hal ini menunjukan bahwa guru 

kelas dapat menerima anak berkebutuhan khusus dan menunjukkan 

sikap inklusif yang baik. Ada perilaku anak berkebutuhan khusus yang 

bisa menjadi perhatian guru kelas, guru kelas memberikan respon 

positif terhadap anak berkebutuhan khusus dengan memberikan 

kesempatan untuk anak berkebutuhan khusus menari bersama dan 

memberikan pendampingan secara langsung kepada anak 

berkebutuhan khusus. Guru kelas terlihat nyaman mengajar di kelas 

bersama anak berkebutuhan khusus dengan kondisi kelas yang cukup 

kondusif. 
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d. Hasil wawancara dan observasi bersama guru kelas II B 

Menurut guru kelas II B pendidikan inklusif adalah anak 

berkebutuhan khusus yang memerlukan pendampingan, karena kalau 

guru kelas saja tidak bisa menangani anak berkebutuhan khusus masih 

banyak peserta didik yang lain. Anak berkebutuhan khusus itu adalah 

anak yang memiliki hambatan. Selama ada guru pendamping khusus 

guru kelas setuju saja dengan adanya layanan pendidikan inklusif, saat 

pembelajaran berlangsung guru kelas kurang memberikan perhatian 

kepada anak berkebutuhan khusus, dikarenakan guru pendamping 

anak lebih berperan dalam membimbing anak, proses pembelajaran di 

kelas II B terlalu monoton, guru kelas hanya duduk di kursi guru dan 

memberikan catatan serta latihan di buku pelajaran. 

Guru kelas meyakinkan diri mengajar di kelas inklusif dengan 

cara belajar memahami anak yang bersangkutan untuk mengetahui 

karakter anak. Upaya yang dilakukan oleh guru kelas dalam 

memahami anak berkebutuhan khusus dengan mengikuti workshop di 

sekolah-sekolah, mendapatkan materi di workshsop namun 

sebelumnya guru kelas belum pernah ke lapangan langsung untuk 

mengenal anak berkebutuhan khusus. Guru kelas menginginkan anak 

berkebutuhan khusus bisa seperti anak pada umumnya, agar lebih 

mandiri tidak dengan pendampingan.  

 

 

60 



 

 

e. Hasil wawancara dan observasi bersama guru kelas III A 

Guru kelas III A tidak mengetahui keadaan kelas karena segala 

aktivitas di kelas diserahkan ke asisten pribadi, ketika diajak 

wawancara beliau mengatakan tidak mengetahui mengenai apa itu 

pendidikan inklusif dan anak berkebutuhan khusus, peneliti langsung 

diarahkan kepada asisten yang bersangkutan. Menurut guru kelas 

(asisten)  III A pendidikan inklusif adalah pendidikan gabungan antara 

anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya biar anak 

berkebutuhan khusus dapat diterima di lingkungan anak pada umunya 

dan anak berkebutuhan khusus dapat bersosialisasi dengan anak pada 

umumnya. 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang tidak bisa bicara, 

malas yang berlebihan, lamban berpikir. Perhatian asisten guru kelas 

terhadap anak berkebutuhan khusus kurang padahal ada anak 

berkebutuhan khusus yang menunjukkan hasil belajarnya kepada guru 

kelas (asisten) dan tidak diberi respon apapun. Guru kelas (asisten) 

mengatakan bahwa dengan adanya pendidikan inklusif ini anak 

berkebutuhan khusus dapat lebih bersosialisasi dengan anak pada 

umumnya. 

Cara dalam meyakinkan diri untuk mengajar di kelas inklusif 

dengan cara mengenali karakter anak terlebih dahulu, bagaimana cara 

memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak 

berkebutuhan khusus. Upaya yang dilakukan oleh guru kelas (asisten) 
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untuk memahami anak berkebutuhan khusus sering-sering bertanya 

dengan guru pendamping mengenai karakter anak berkebutuhan 

khusus dan penanganan anak berkebutuhan khusus yang ditangani 

guru pendamping, guru kelas (asisten) belum pernah menangani anak 

berkebutuhan khusus dan karena sudah lama bersama anak 

berkebutuhan khusus jadi perilaku anak berkebutuhan khusus yang 

membuat suasana kelas menjadi kurang kondusif sudah bukan 

menjadi masalah bagi guru kelas (asisten) karena sudah terbiasa. 

Terlihat ketika peneliti melakukan observasi di kelas III A guru 

kelas (asisten) terlihat biasa saja dengan suara-suara yang keluarkan 

anak berkebutuhan khusus begitu pun dengan anak pada umum di 

kelas dan anak berkebutuhan khusus lebih dipercayakan kepada guru 

pendamping khusus. Guru kelas (asisten) menginginkan anak 

berkebutuhan khusus lebih mandiri lagi, agar anak berkebutuhan 

khusus tidak tergantung kepada guru pendamping dan anak dapat 

mengikuti pembelajaran seperti anak pada umumnya. 

f. Hasil wawancara dan observasi bersama guru kelas III B 

Menurut guru kelas pendidikan inklusif itu adalah pendidikan 

yang mendidik anak-anak yang sulit menerima pembelajaran dan ada 

tambahan guru pendamping, sedangkan anak berkebutuhan khusus 

adalah anak yang kesulitan dalam belajar, anak yang terganggu dalam 

belajar, anak yang sering mengamuk, kurang bisa berbicara, dan suka 

mengoceh tidak jelas. Guru kelas setuju dengan adanya pendidikan 
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inklusif, guru kelas menginginkan disetiap sekolah ada guru 

pendamping serta menjadi sekolah inklusif dan disetiap sekolah ada 

guru yang mengerti tentang anak berkebutuhan khusus serta 

penanganannya. 

Upaya yang dilakukan guru kelas dalam memahami anak 

berkebutuhan khusus dengan mengikuti workshop dan banyak berbagi 

informasi dengan guru-guru di sekolah. Guru kelas tidak pernah 

menangani anak berkebutuhan khusus secara spesifik, kalau 

menangani anak berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan 

belajar dan malas sudah pernah, untuk penanganannya sendiri dengan 

cara menurunkan tingkat kesulitan dan melakukan pembelajaran 

secara individual terhadap anak berkebutuhan khusus. 

Hasil observasi di kelas III B saat pembelajaran berlangsung 

guru kelas perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus, guru kelas 

memberikan bimbingan secara langsung kepada anak berkebutuhan 

khusus. Guru kelas tidak terlihat kesulitan dengan adanya anak 

berkebutuhan khusus, pemberian materi pembelajaran di kelas 

diberikan kepada anak pada umumnya terlebih dahulu kemudian ke 

anak berkebutuhan khusus. Tidak ada keraguan untuk mengajar di 

kelas bersama anak berkebutuhan khusus, guru kelas mengatakan 

sudah kewajiban seorang guru memberikan ilmu pengetahuan kepada 

peserta didiknya. 
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g. Hasil wawancara bersama guru kelas IV A 

Pendidikan inklusif menurut guru kelas IV A adalah sekolah 

inklusif itu sekolah gabungan antara anak pada umumnya dan anak 

berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus  adalah anak yang 

memiliki kelainan fisik atau non fisik. Guru kelas setuju dengan 

adanya pendidikan inklusif di sekolah reguler karena dengan adanya 

inklusif anak berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan yang 

lebih baik lagi dalam bidang pendidikan, dengan catatan tetap dengan 

pendampingan guru khusus. 

Seiring berjalannya waktu guru kelas sudah terbiasa tidak ada 

perlakuan khusus untuk meyakinkan diri sendiri untuk mengajar 

bersama anak-anak pada umumnya atau anak berkebutuhan khusus, 

saat ini anak berkebutuhan khusus di kelas IV B menempuh 

pendidikan di rumah (home schooling). Upaya yang guru kelas 

lakukan dengan bertanya dengan sesama guru di sekolah dan 

menghadiri workshop, guru kelas belum pernah menangani anak 

berkebutuhan khusus dan guru kelas ingin memberikan yang terbaik 

untuk anak berkebutuhan khusus, agar anak mendapatkan kesempatan 

yang sama dengan anak pada umumnya. 

h. Hasil wawancara dan observasi bersama guru kelas IV B 

Pendidikan inklusif menurut guru kelas IV B adalah pendidikan 

yang menerima anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah dan 

bergabung bersama anak pada umumnya, sedangkan anak 
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berkebutuhan khusus adalah anak yang kurang diakademiknya. Guru 

kelas setuju dengan adanya pendidikan inklusif dengan kondisi anak 

berkebutuhan khusus yang tidak terlalu berat. 

Pembelajaran anak berkebutuhan khusus lebih banyak dengan 

guru pendamping masing-masing, karena di kelas sudah ada guru 

pendamping anak berkebutuhan khusus jadi terlihat biasa saja. 

Terlihat ketika peneliti melakukan observasi guru kelas tidak merasa 

canggung dengan keberadaan anak berkebutuhan khusus. Namun, 

perhatian guru kelas terhadap anak berkebutuhan khusus sangat 

kurang, guru kelas tidak menyediakan pembelajaran khusus untuk 

anak berkebutuhan khusus. 

Upaya yang dilakukan guru kelas dalam memahami anak 

berkebutuhan khusus dengan mengikuti workshop dan dapat informasi 

dari guru pendamping anak berkebutuhan khusus. Guru kelas tidak 

pernah menagani anak berkebutuhan khusus, karena anak 

berkebutuhan khusus sudah diserahkan dengan guru pendamping jadi 

guru pendamping yang bertanggung jawab untuk menangani anak 

berkebutuhan khusus. 

Setiap guru selalu menginginkan peserta didiknya menjadi lebih 

baik, semakin pandai dan hal itu berlaku juaga untuk anak 

berkebutuhan khusus, agar mereka dapat menunjang pendidikannya 

tanpa guru pendamping khusus. Penelitian melakukan observasi di 

kelas IV B dan guru kelas kurang memberikan perhatian kepada anak 
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berkebutuhan khusus, guru kelas lebih sering berinteraksi dan lebih 

fokus bersama anak pada umumnya. Penanganan yang diberikan guru 

kelas ketika anak berkebutuhan khusus tidak mau menulis dengan cara 

memberikan reward yang kemudian diambil kembali tanpa alas an 

yang jelas, guru kelas tidak memiliki evaluasi serta taraf nilai khusus 

untuk anak berkebutuhan khusus. Guru kelas terlihat nyaman berada 

di kelas bersama anak berkebutuhan khusus, namun guru kelas sangat 

kurang berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus, sehingga anak 

berkebutuhan khusus seperti terabaikan. 

i. Hasil wawancara dan observasi bersama guru kelas V A 

Menurut guru kelas V A pendidikan inklusif  itu harus 

dibedakan antara anak pada umumnya dan anak berkebutuhan khusus, 

tidak semua anak berkebutuhan khusus dapat bergabung dengan anak 

pada umumnya, oleh karena itu anak berkebutuhan khusus 

memerlukan guru pendamping khusus dengan pembiayaan orang tua 

anak berkebutuhan khusus dan pembelajarannya dibedakan. 

Pernyataan guru kelas mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif  

mengenai setuju atau tidaknya terhadap penyelenggaraan pendidikan 

inklusif guru kelas harus tetap setuju, karena sudah program 

pemerintah.  

Tidak ada perlakuan khusus dalam memahami anak 

berkebutuhan khusus, karena di sekolah dasar dimana guru kelas juga 

sebagai guru mata pelajaran seiring berjalannya waktu guru kelas dan 
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anak berkebutuhan khusus secara tidak langsung saling memahami 

satu sama lain dan itu sudah lebih dari cukup. 

Guru kelas V A mengatakan bahwa belum pernah menangani 

anak berkebutuhan khusus, keinginan yang diutarakan guru kelas V A 

adalah ingin meningkatkan kemampuan anak berkebutuhan khusus 

dan berkeinginan untuk guru-guru yang tidak ada pengetahuan serta 

pengalaman untuk menangani anak berkebutuhan khusus semakin hari 

semakin mempunyai keahlian untuk menangani anak berkebutuhan 

khusus. 

Hasil observasi menunjukkan bahwa Perhatian guru kelas 

terhadap anak berkebutuhan khusus kurang, guru kelas hanya fokus 

pada peserta didik pada umumnya, terlihat membeda-bedakan peserta 

didik. Guru kelas kurang memfasilitasi anak berkebutuhan khusus 

dalam hal pembelajaran di kelas, guru kelas tidak menyediakan bahan 

ajar dan evaluasi khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Guru kelas 

terlihat nyaman berada di kelas bersama anak berkebutuhan khusus. 

 

j. Hasil wawancara bersama guru kelas V B 

Guru kelas V B menyatakan bahwa tidak memahami mengenai 

pendidikan inklusif karena tidak memiliki pengalaman bahkan tidak 

memiliki pengetahuan mengenai pendidikan inklusif serta anak 

berkebutuhan khusus. Guru kelas V B setuju dengan adanya 

pendidikan inklusif, meyakinkan diri mengajar bersama anak 
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berkebutuhan khusus di kelas dengan seiring waktu sudah menjadi 

biasa begitu pun untuk memahami anak berkebutuhan khusus di kelas 

sebelumnya, karena saat ini tidak ada anak berkebutuhan khusus di 

kelas V B. 

Guru kelas belum pernah menangani anak berkebutuhan khusus 

secara spesifik, guru kelas berharap pemerintah lebih 

mensosialisasikan untuk guru-guru yang memang bukan dibidang 

menangani anak berkebutuhan khusus, agar lebih maksimal lagi dalam 

memberikan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. 

k. Hasil wawancara dan observasi bersama guru kelas VI A 

Pendidikan inklusif itu adalah sekolah yang menampung anak 

yang lain dari yang lain, anak memiliki keistimewaan, kekurangan, 

maupun kelebihan masing-masing. Anak berkebutuhan khusus adalah 

anak yang memiliki keistimewaan sendiri, tidak hanya memiliki 

kekurangan. 

Guru kelas VI A setuju dengan terselenggaranya pendidikan 

inklusif, karena dengan adanya sekolah inklusif anak berkebutuhan 

khusus lebih diakui oleh masyarakat. Masih banyak sekolah yang 

tidak mau menerima anak yang berkekurangan, dengan adanya 

pendidikan inklusif sekolah wajib menerima anak dengan segala 

kebutuhan anak. 

Guru kelas belum pernah menangani anak berkebutuhan khusus 

secara intensif dan saat ini di kelas VI A tidak ada anak berkebutuhan 
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khusus, kalau sebelumnya guru kelas pernah mengajar anak 

berkebutuhan khusus dengan hambatan lamban belajar, karena tidak 

mau mengikuti pembelajaran anak lebih sering disalurkan apa yang 

diinginkan anak berkebutuhan khusus. 

Guru kelas menginginkan sekolah inklusif dapat meningkatkan 

sosialisasi anak berkebutuhan khusus agar dapat berinteraksi dengan 

orang pada umum lainnya daripada di sekolah luar biasa anak hanya 

berinteraksi dengan sesama anak berkebutuhan khusus. 

l. Hasil wawancara dan observasi bersama guru kelas VI B 

Guru kelas VI B menyatakan bahwa guru kelas sama sekalai 

tidak tahu mengenai pendidikan inklusif dan bukan berlatar 

pendidikan inklusif. Anak berkebutuhan khusus yang guru kelas tahu 

awalnya yang dapat dilihat dari pandangan mata saja, seiring 

berjalannya waktu guru kelas tahu ada juga anak berkebutuhan khusus 

yang memang tidak bisa dilihat dengan sekilas. 

Guru kelas setuju dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif, 

karena setiap anak itu memiliki hambatan dan kekurangannya masing-

masing, tidak menjadi alasan bagi sekolah untuk menolak anak yang 

mungkin kelihatannya berbeda tetapi mereka tetap membutuhkan 

pendidikan yang sama. Upaya yang dilakukan guru kelas dalam 

meyakinkan diri untuk mengajar di kelas bersama anak berkebutuhan 

khusus dengan mengikuti pelatihan dan workshop. 
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Hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa 

guru kelas kurang memberikan perhatian kepada anak berkebutuhan 

khusus, guru kelas tidak memberikan kesempatan kepada anak 

berkebutuhan khusus untuk menjawab pertanyaan, guru hanya melihat 

anak berkebutuhan khusus saja, setelah itu beralih ke peserta didik 

pada umumnya. 

 

2. Faktor Eksternal 

a. Hasil wawancara dan observasi bersama guru kelas I A 

Komunikasi antara guru kelas dengan peserta didik dan orang 

tua harus dijaga biar anak berkebutuhan khusus merasa dekat dan anak 

berkebutuhan khusus itu harus diberi perhatian lebih. Guru kelas sering 

memperhatikan anak berkebutuhan khusus dengan memperhatikan 

anak berkebutuhan khusus guru kelas dapat memahami anak 

berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus dan guru kelas 

terlihat menjalin komunikasi yang baik, setiap aktivitas anak 

berkebutuhan khusus yang menarik perhatian guru kelas akan diberi 

respon. Terlihat ketika peneliti melakukan observasi komunikasi antara 

guru kelas dan anak berkebutuhan khusus baik, setiap aktivitas anak 

berkebutuhan khusus menarik perhatian guru kelas dan memberikan 

respon positif kepada anak, guru kelas sering memperhatikan anak 

berkebutuhan khusus dari jauh dan guru kelas sesekali dapat 
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menangani anak berkebutuhan khusus serta bekerjasama dengan baik 

bersama guru pendamping.  

Semakin bertambahnya karakteristik anak berkebutuhan khusus 

yang mendaftarkan diri ke sekolah maka semakin banyak pengetahuan 

yang didapat oleh guru-guru dan guru kelas merasa bersyukur dengan 

adanya pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus dapat 

menuntut ilmu dengan baik di sekolah reguler. 

b. Hasil wawancara dan observasi bersama guru kelas I B 

Pentingnya berkomunikasi dengan orang tua serta anak 

berkebutuhan khusus harus tetap dijaga, hubungan guru kelas dengan 

orang tua serta anak berkebutuhan khusus tidak ada masalah. Interaksi 

guru kelas dengan anak berkebutuhan khusus ketika di sekolah cukup 

baik, karena anak selalu bersama guru pendamping, guru kelas hanya 

memperhatikan anak dari jauh, adanya kekhawatiran anak 

berkebutuhan khusus mengganggu anak pada umumnya, ketika 

pembelajaran berlangsung dapat dilihat bahwa komunikasi antara guru 

kelas dan anak berkebutuhan khusus cukup baik. 

c. Hasil wawancara dan observasi bersama guru kelas II A 

Hubungan guru kelas dengan orang tua dan anak berkebutuhan 

khusus cukup baik, karena anak berkebutuhan khusus di kelas II A 

sudah dapat mengontrol emosi dan perilaku dengan baik, guru kelas 

hanya memperhatikan dari jauh, sesekali berkomunikasi dengan guru 

pendamping anak berkebutuhan khusus untuk menanyakan bagaimana 
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perkembangan anak berkebutuhan khusus, namun saat peneliti 

melakukan observasi, guru kelas kurang berinteraksi langsung dengan 

anak berkebutuhan khusus. 

Guru kelas cukup memperhatikan serta berinteraksi dengan anak 

berkebutuhan khusus, guru kelas memberikan perhatian secukupnya 

terhadap anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesempatan 

yang sama untuk mengutarakannya, disela memaparkan pembelajaran 

guru kelas cukup sering mencuri perhatian anak berkebutuhan khusus 

dan menanyakan kegiatan anak berkebutuhan khusus saat itu. 

d. Hasil wawancara dan observasi bersama guru kelas II B 

Hubungan guru kelas, orang tua dan anak berkebutuhan khusus 

selama ini baik-baik saja. Guru kelas cukup sering memperhatikan dan 

berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus, karena guru kelas dan 

selalu guru kelas yang mengajarkan pembelajaran di kelas II B. 

Menurut guru kelas II B anak berkebutuhan khusus di sekolah ini 

tetap perlu pendampingan karena, anak berkebutuhan khusus bisa 

mengganggu temannya dan untuk guru kelasnya sendiri tidak bisa 

hanya fokus dengan anak berkebutuhan khusus saja. 

e. Hasil wawancara dan observasi bersama guru kelas III A 

Hubungan guru kelas (asisten) dengan anak berkebutuhan 

khusus serta orang tua anak baik-baik saja, interaksi guru kelas 

dengan anak berkebutuhan khusus di sekolah cukup, guru kelas 

sesekali memperhatikan anak berkebutuhan khusus dari jauh karena 
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anak berkebutuhan khusus selalu bersama pendamping. Komunikasi 

guru kelas dengan anak berkebutuhan khusus saat pembelajaran 

berlangsung terlihat baik-baik saja. 

f. Hasil wawancara dan observasi bersama guru kelas III B 

Hubungan guru kelas dengan orang tua dan anak berkebutuhan 

khusus dekat, karena sering berkomunikasi tidak ada kecanggungan 

antara guru kelas, anak berkebutuhan khusus, dan orang tua. Guru 

kelas sering memperhatikan anak berkebutuhan khusus dan sering 

berdiskusi dengan guru pendamping anak berkebutuhan khusus.  

g. Hasil wawancara dan observasi bersama guru kelas IV A 

Sejauh ini hubungan guru kelas dengan anak dan orang tua baik. 

Guru kelas kurang memberikan perhatian kepada anak karena anak 

melanjutkan pendidikan di rumah dengan guru pendamping dan bahan 

ajar yang diberikan melalui guru pendamping. Guru kelas memiliki 

keinginan untuk memberikan pengalaman bersosialisasi dengan baik 

bersama anak pada umum lainnya, sehingga ketika anak terjun ke 

masyarakat anak tidak merasa minder. 

h. Hasil wawancara dan observasi bersama guru kelas IV B 

Hubungan guru kelas dengan orang tua serta anak berkebutuhan 

khusus baik-baik saja walaupun anak berkebutuhan khusus lebih 

sering beraktivitas dengan pendampingnya masing-masing. Namun 

interaksi dan perhatian guru kelas secara langsung terhadap anak 

berkebutuhan khusus sangat kurang. 
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i. Hasil wawancara dan observasi bersama guru kelas V A 

Hubungan guru kelas dengan orang tua serta anak berkebutuhan 

khusus cukup baik. Guru kelas sering memperhatikan dan berinteraksi 

dengan anak berkebutuhan khusus karena guru kelas setiap hari 

mengisi pembelajaran di kelas, walaupun anak berkebutuhan khusus 

lebih sering beraktivitas bersama guru pendamping. 

j. Hasil wawancara dan observasi bersama guru kelas V B 

Guru kelas mengutarakan bahwa tidak mengetahui idealnya 

pendidikan inklusif itu seperti apa dan sejauh ini yang dapat dilihat 

oleh guru kelas mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif di 

SDN Gadang 2 Banjarmasin sama saja dengan sebelum 

terselenggaranya pendidikan inklusif. 

Hubungan dan perhatian antara guru kelas terhadap anak 

berkebutuhan khusus maupun anak pada umumnya harus dijaga, 

walaupun saat ini di kelas tidak ada anak berkebutuhan khusus.  

k. Hasil wawancara dan observasi bersama guru kelas VI A 

Hubungan guru kelas dengan orang tua serta anak berkebutuhan 

khusus cukup baik. Interaksi guru kelas dengan anak berkebutuhan 

khusus kurang, karena saat ini di kelas VI A tidak ada anak 

berkebutuhan khusus dan guru kelas kebanyakan beristirahat di dalam 

ruangan dan anak-anak bermain di lapangan. Upaya yang dapat guru 

kelas diberikan untuk anak berkebutuhan khusus dengan 
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meningkatkan sosialsiasi anak berkebutuhan khusus dengan 

masyarakat. 

l. Hasil wawancara dan observasi bersama guru kelas VI B 

Hubungan guru kelas terjalin dengan baik dan guru kelas 

menyatakan bahwa adanya kekhawatiran terhadap anak berkebutuhan 

khusus menganggu atau menyakiti anak pada umumnya, sehingga 

guru kelas sering memperhatikan anak berkebutuhan khusus. 

 

J. Analisis Data Persepsi Guru Kelas  

1. Faktor Internal 

Guru kelas I A setuju dengan adanya pendidikan inklusif guna 

meningkatkan sosialisasi anak berkebutuhan khusus, menurut guru kelas 

anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang mempunyai 

keistimewaan dan kekurangan masing-masing, dengan adanya pendidikan 

inklusif yang memperbolehkan anak berkebutuhan khusus bersekolah di 

sekoah regular akan memberikan pengalaman baru untuk anak 

berkebutuhan khusus dalam bersosialisasi dengan anak pada umumnya. 

Upaya yang guru kelas I A lakukan dalam memahami dan meyakinkan 

diri sendiri untuk mendidik anak berkebutuhan khusus yaitu dengan cara 

sering memperhatikan anak berkebutuhan khusus di kelas serta bertanya 

dengan guru pendamping khusus anak tersebut dan harus menunjukkan 

rasa kasih sayang kepada anak, sehingga guru kelas tahu karakter anak 

berkebutuhan khusus dan proses pembelajaran terasa lebih enak.  
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Guru kelas ramah terhadap anak berkebutuhan khusus, memberikan 

perhatian yang sama terhadap perserta didik, tidak ada perbedaan antara 

anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya. Guru kelas dapat 

menangani anak berkebutuhan khusus setelah selesai memberikan 

pembelajaran kepada seluruh peserta didik dan guru kelas dapat 

mengimbangi aktivitas anak berkebutuhan khusus dengan nyaman, tidak 

terlihat seperti adanya kesulitan saat bersama anak berkebutuhan khusus. 

Kerjasama guru kelas dengan guru pendamping anak berkebutuhan 

khusus cukup baik. 

Guru kelas II B setuju dengan adanya pendidikan inklusif karena 

anak berkebtuhan khusus dapat bersosialisasi dengan anak pada 

umumnya. Menurut guru kelas pendidikan inklusif adalah pendidikan 

yang disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus, sedangkan anak 

berkebutuhan khusus adalah anak yang tidak mampu menerima pelajaran 

dengan baik. Upaya yang dilakukan guru kelas dalam memahami dan 

meyakinkan diri sendiri untuk mendidik anak berkebutuhan khusus yaitu 

dengan mengikuti workshop dan lebih banyak bertanya dengan guru kelas 

yang lain serta melihat perubahan yang terjadi pada anak berkebutuhan 

khusus jadi lebih termotivasi dari yang tidak mau menulis jadi mau 

menulis. 

Guru kelas memberikan perhatian, bersikap ramah, dan 

menunjukan respon yang baik terhadap anak berkebutuhan khusus, 

memberikan pembelajaran secara langsung terhadap anak berkebutuhan 
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khusus dan anak berkebutuhan khusus dapat memahami dengan mudah 

penjelasan dari guru kelas, hal ini menunjukkan bahwa guru kelas sudah 

cukup mengerti bagaimana anak berkebutuhan khusus yang ada di kelas I 

B. Guru kelas menunjukkan sikap yang tenang dan nyaman bersama anak 

berkebutuhan khusus di kelas. 

Guru kelas II A setuju dengan adanya pendidikan inklusif dan 

berharap penilaian yang dilakukan kepada setiap anak maupun itu anak 

berkebutuhan khusus atau anak pada umumnya dilakukan secara 

menyeluruh. Menurut guru kelas pendidikan inklusif adalah pendidikan 

yang tidak mendiskriminasikan kondisi anak, memberikan pendidikan 

yang sesuai dengan kebutuhan anak, sedangkan anak berkebutuhan 

khusus adalah anak-anak luar biasa, anak-anak yang memiliki penampilan 

fisik yang berkekurangan. Upaya yang dilakukan guru kelas dalam 

memahami dan meyakinkan diri sendiri untuk mendidik anak 

berkebutuhan khusus yaitu dengan menghadiri workshop atau pelatihan 

lainnya dan mejadikan tantangan dalam pengajaran, sehingga guru kelas 

lebih berkeinginan mencari informasi mengenai anak berkebutuhan 

khusus. 

Perhatian guru kelas terhadap anak berkebutuhan cukup baik, guru 

kelas tidak membeda bedakan peserta didik, memberikan layanan 

pendidikan yang sama serta memberikan kesempatan yang sama saat 

melakukan praktek langsung seperti menari di kelas, hal ini menunjukan 

bahwa guru kelas dapat menerima anak berkebutuhan khusus dan 
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menunjukkan sikap inklusif yang baik. Ada perilaku anak berkebutuhan 

khusus yang bisa menjadi perhatian guru kelas, guru kelas memberikan 

respon positif terhadap anak berkebutuhan khusus dengan memberikan 

kesempatan untuk anak berkebutuhan khusus menari bersama dan 

memberikan pendampingan secara langsung kepada anak berkebutuhan 

khusus. Guru kelas terlihat nyaman mengajar di kelas bersama anak 

berkebutuhan khusus dengan kondisi kelas yang cukup kondusif.  

Guru kelas  II B setuju dengan adanya pendidikan inklusif asal 

disertai dengan pendampingan kepada anak berkebutuhan khusus di kelas. 

Menurut guru  kelas pendidikan inklusif adalah anak berkebutuhan 

khusus yang memerlukan pendampingan, sedangkan anak berkebutuhan 

khusus adalah anak yang memiliki hambatan. Upaya yang dilakukan guru 

kelas dalam memahami dan meyakinkan diri sendiri untuk mendidik anak 

berkebutuhan khusus yaitu mengikuti workshop serta belajar memahami 

anak berkebutuhan khusus mengetahui karakter anak berkebutuhan 

khusus. 

Guru kelas kurang memberikan perhatian kepada anak 

berkebutuhan khusus karena adanya guru pendamping, guru kelas tidak 

membeda-bedakan setiap peserta didik dan memberikan kesempatan yang 

sama. Guru kelas kurang aktif dalam pembelajaran sehingga observer 

kurang mendapatkan informasi bagaimana penanganan guru kelas dalam 

memberikan layanan pendidikan secara langsung terhadap anak 

berkebutuhan khusus. 
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Guru kelas III A (asisten) setuju dengan adanya pendidikan inklusif 

karena tidak semua anak berkebutuhan khusus harus bersekolah di SLB. 

Menurut guru kelas (asisten) pendidikan inklusif adalah gabungan antara 

anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umunya agar anak 

berkebutuhan khusus dapat diterima di lingkungan anak pada umumnya 

dan anak berkebutuhan khusus dapat bersosialisasi dengan anak pada 

umumnya, sedangkan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang tidak 

bisa berbicara, malas yang berlebihan, dan lamban berpikir.  

Upaya yang dilakukan guru kelas (asisten) dalam memahami dan 

meyakinkan diri sendiri untuk mendidik anak berkebutuhan khusus yaitu 

sering bertanya dengan pendamping mengenai karakter dan cara 

penanganan anak berkebutuhan khusus di kelas III A serta mengenali 

karakter anak terlebih dulu agar dapat memberikan sesuai dengan 

kebutuhan anak yang bersangkutan. Guru kelas tidak memberikan 

perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus, guru kelas cenderung cuek 

padahal banyak perilaku anak berkebutuhan khusus yang dapat menarik 

perhatian guru kelas. Guru kelas menunjukkan sikap yang tenang dan 

terlihat seperti biasa. 

Guru kelas III B setuju dengan adanya pendidikan inklusif, guru 

kelas menginginkan disetiap sekolah ada guru pendamping serta menjadi 

sekolah inklusif dan disetiap sekolah ada guru yang mengerti tentang anak 

berkebutuhan khusus serta penanganannya. Menurut guru kelas 

pendidikan inklusif adalah pendidikan yang mendidik anak-anak yang 
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sulit menerima pembelajaran dan ada tambahan guru pendamping, 

sedangkan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang kesulitan dalam 

belajar, anak yang terganggu dalam belajar, anak yang sering mengamuk, 

kurang bisa berbicara, dan suka mengoceh tidak jelas.  

Upaya yang dilakukan guru kelas dalam memhami dan meyakinkan 

diri sendiri untuk mendidik anak berkebutuhan khusus yaitu dengan 

mengikuti seminar dan workshop dan berbagi informasi dengan guru-guru 

di sekolah serta tidak ada keraguan dalam mendidik anak berkebutuhan 

khusus atau anak pada umumnya. Perhatian guru kelas terhadap anak 

berkebutuhan khusus baik, guru kelas memberikan bimbingan secara 

langsung terhadap anak berkebutuhan khusus dan guru kelas terlihat tidak 

terganggu dengan adanya anak berkebutuhan khusus di kelas. 

Guru kelas IV A setuju dengan adanya pendidikan inklusif karena 

dengan adanya pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus 

mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi dalam pendidikan dengan 

catatan tetap dengan pendampingan guru khusus. Upaya yang dilakukan 

guru kelas dalam meyakinkan diri untuk mendidik anak berkebutuhan 

khusus tidak ada perlakuan khusus, dengan seiring berjalannya waktu 

menjadi terbiasa dan sudah menjadi biasa. Upaya yang guru kelas lakukan 

dalam memahami anak berkebutuhan khusus dengan bertanya dengan 

sesama guru dan menghadiri workshop. 

Guru kelas IV B setuju dengan adanya pendidikan inklusif yang 

menerima anak berkebutuhan khusus dengan kategori ringan hingga 
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sedang saja. Menurut guru kelas pendidikan inklusif adalah pendidikan 

yang menerima anak berkebutuhan khusus untuk sekolah dan bergabung 

bersama anak pada umumnya, sedangkan anak berkebutuhan khusus 

adalah anak yang kurang di akademiknya. Upaya yang dilakukan guru 

kelas dalam memahami dan meyakinkan diri sendiri untuk mendidik anak 

berkebutuhan khusus yaitu mengikuti workshop dan berbagi informasi 

dengan guru pendamping anak berkebutuhan khusus. 

Guru kelas IV B kurang memberikan perhatian kepada anak 

berkebutuhan khusus, guru kelas lebih sering berinteraksi dan lebih fokus 

bersama anak pada umumnya. Penanganan yang diberikan guru kelas 

ketika anak berkebutuhan khusus tidak mau menulis dengan cara 

memberikan reward yang kemudian diambil kembali tanpa alas an yang 

jelas, guru kelas tidak memiliki evaluasi serta taraf nilai khusus untuk 

anak berkebutuhan khusus. Guru kelas terlihat nyaman berada di kelas 

bersama anak berkebutuhan khusus, namun guru kelas sangat kurang 

berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus, sehingga anak 

berkebutuhan khusus seperti terabaikan.  

Guru kelas V A setuju dengan adanya pendidikan inklusif karena 

sudah program pemerintah, tidak ada perlakuan khusus dalam memahami 

dan meyakinkan diri untuk mendidik anak berkebutuhan khusus karena di 

sekolah dasar dimana guru kelas berperan juga sebagai guru mata 

pelajaran, guru kelas selalu berinteraksi dengan anak berkebutuhan 

khusus dan seiring berjlannya waktu sudah menjadi kebiasan. erhatian 
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guru kelas terhadap anak berkebutuhan khusus cukup baik, guru kelas 

tidak membeda-bedakan peserta didik hanya saja guru kelas kurang 

memfasilitasi anak berkebutuhan khusus dalam hal pembelajaran di kelas, 

guru kelas tidak menyediakan bahan ajar dan evaluasi khusus untuk anak 

berkebutuhan khusus. Guru kelas terlihat nyaman berada di kelas bersama 

anak berkebutuhan khusus. 

Guru kelas V B setuju dengan adanya pendidikan inklusif yang 

menerima anak berkebutuhan khusus dengan kategori ringan hingga 

sedang. Guru kelas kurang memahami mengenai pendidikan inklusif dan 

anak berkebutuhan khusus itu seperti apa, tidak ada perlakuan khusus 

dalam memahami dan meyakinkan diri untuk mendidik anak 

berkebutuhan khusus karena setiap anak berkebutuhan khusus naik kelas 

guru kelasnya tetap, jadi seiring waktu guru kelas sudah cukup lama 

mengenal anak berkebutuhan khusus. 

Guru kelas VI A setuju dengan adanya pendidikan inklusif  karena 

anak berkebutuhan khusus lebih diakui oleh masyarakat, dengan adanya 

pendidikan inklusif sekolah wajib menerima anak dengan segala 

kebutuhan anak. Menurut guru kelas pendidikan inklusif adalah sekolah 

yang menampung anak yang lain dari yang lain ada keistimewaan 

tersendiri, ada yang memiliki kekurangan maupun kelebihan masing-

masing, sedangkan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki 

keistimewaan tersendiri, tidak hanya memiliki kekurangan. Upaya yang 

dilakukan guru kelas dalam memahami dan meyakinkan diri untuk 
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mengajar anak berkebutuhan khusus yaitu dengan mencari informasi 

melalui internet maupun bertanya dengan kawan sejawat mengenai anak 

berkebutuhan khusus.  

Guru kelas VI B setuju dengan adanya pendidikan inklusif karena 

setiap anak memiliki hambatan dan kekurangannya masing-masing, tidak 

menjadi alasan bagi sekolah untuk menolak anak yang memiliki 

keterbatasan karena setiap anak membutuhkan pendidikan yang sama. 

Guru kelas kurang mengetahui pendidikan inklusif itu seperti apa, anak 

berkebutuhan khusus yang guru kelas tahu adalah anak yang memiliki 

hambatan fisik, karena terlihat jelas kalau anak memiliki hambatan. 

Upaya yang dilakukan guru kelas dalam memahami dan meyakinkan diri 

untuk mendidik anak berkebutuhan khusus yaitu mengikuti pelatihan dan 

workshop. Guru kelas kurang memberikan perhatian kepada anak 

berkebutuhan khusus, guru kelas tidak memberikan kesempatan kepada 

anak berkebutuhan khusus untuk menjawab pertanyaan, guru hanya 

melihat anak berkebutuhan khusus saja, setelah itu beralih ke peserta 

didik pada umumnya. 

 

 

2. Faktor Eksternal 

Komunikasi antara guru kelas I A dengan peserta didik dan orang 

tua harus dijaga, guru kelas sering memperhatikan anak berkebutuhan 

khusus dengan memperhatikan anak berkebutuhan khusus, guru kelas 
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dapat memahami karakter anak berkebutuhan khusu dan guru kelas 

sesekali dapat menangani anak berkebutuhan khusus serta bekerjasama 

dengan baik bersama guru pendamping.  

Guru kelas I B sering memperhatikan anak berkebutuhan khusus 

saat pembelajaran olahraga, karena adanya kekhawatiran dengan anak 

berkebutuhan khusus mengganggu anak lain, saat pembelajaran atau jam 

istirahat anak berkebutuhan khusus bersama guru pendamping. 

Guru kelas II A hanya memperhatikan aktivitas anak dari jauh dan 

sesekali mencoba untuk berkomunikasi dengan guru pendamping anak 

berkebutuhan khusus untuk menanyakan bagaimana perkembangan anak 

berkebutuhan khusus, guru kelas memberikan perhatian secukupnya 

terhadap anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesempatan yang 

sama untuk mengutarakannya, disela memaparkan pembelajaran guru 

kelas cukup sering mencuri perhatian anak berkebutuhan khusus dan 

menanyakan kegiatan anak berkebutuhan khusus saat itu. 

Menurut guru kelas II B anak berkebutuhan khusus di sekolah SDN 

Gadang 2 tetap perlu pendampingan tidak bisa dilepas karena bisa 

mengganggu temannya dan untuk guru kelasnya sendiri tidak bisa hanya 

terfokus dengan anak berkebutuhan khusus masih ada anak-anak yang 

lain. Hubungan guru kelas dengan orang tua serta anak berkebutuhan 

khusus baik, guru kelas cukup sering memperhatikan dan berinteraksi 

dengan anak berkebutuhan khusus. 
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Hubungan guru kelas III A (asisten) dengan orang tua serta anak 

berkebutuhan khusus cukup baik, interaksi langsung kepada anak 

berkebutuhan khusus cukup kurang karena anak lebih berinteraksi dengan 

pendamping sehingga guru kelas (asisten) memperhatikan anak 

berkebutuhan khusus dari jauh dan guru kelas bersikap cuek dengan 

aktivitas anak berkebutuhan khusus padahal ada hal yang dapat menarik 

perhatian guru kelas. 

Guru kelas III B sering berkomunikasi dengan guru pendamping 

anak berkebutuhan khusus untuk menanyakan perkembangan anak 

berkebutuhan khusus, sudah sewajarnya guru kelas harus memperhatikan 

anak didiknya dan guru kelas berharap anak berkebutuhan khusus bisa 

seperti anak pada umumnya, bisa lebih mandiri tanpa bantuan orang lain. 

Hubungan guru kelas IV A dengan orang tua anak berkebtuhan 

khusus cukup baik, saat ini anak berkebutuhan khusus sedang 

melanjutkan pendidikan di rumah dengan guru pendamping dan bahan 

ajar yang diberikan guru kelas hal ini menyebabkan kurangnya interaksi 

secara langsung antara guru kelas dengan anak berkebutuhan khusus. 

Hubungan guru kelas IV B dengan orang tua anak berkebutuhan 

khusus baik, namun anak berkebutuhan khusus sulit fokus dengan 

penjelasan yang disampaikan, pembelajaran sering ditujukan dengan guru 

pendamping dan anak berkebutuhan khusus lebih sering berinteraksi 

dengan guru pendamping sehingga interaksi guru kelas dengan anak 

berkebutuhan khusus masih kurang. 
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Hubungan guru kelas V A dengan anak berkebutuhan khusus 

terbilang baik, guru kelas memberikan feedback yanag positif kepada 

anak berkebutuhan khusus. Interaksi guru kelas dengan anak 

berkebutuhan khusus berjalan seperti biasa, tidak ada perbedaan 

perlakuan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya. 

Hubungan guru kelas V B dengan orang tua serta anak 

berkebutuhan khusus di kelas sebelumnya baik dan ketika saat ini guru 

kelas menjadi wali kelas yang lain hubungan guru kelas antar wali/peserta 

didik tetap berjalan dengan baik. Guru kelas tidak mengetahui  idealnya 

pendidikan inklusif itu seperti apa dan menurut guru kelas di SDN 

Gadang 2 Banjarmasin berjalan seperti biasanya mau inklusif atau tidak 

sama saja karena di sini pembelajaran menyesuaikan dengan anak tidak 

terlalu memaksakan apalagi untuk anak berkebutuhan khusus yang sudah 

teridentifikasi. 

Hubungan guru kelas VI A dengan orang tua serta anak 

berkebutuhan khusus cukup baik. Interaksi guru kelas dengan anak 

berkebutuhan khusus kurang, karena saat ini di kelas VI A tidak ada anak 

berkebutuhan khusus dan guru kelas kebanyakan beristirahat di dalam 

ruangan dan anak-anak bermain di lapangan. Upaya yang dapat guru kelas 

diberikan untuk anak berkebutuhan khusus dengan meningkatkan 

sosialisasi anak berkebutuhan khusus dengan masyarakat. 

Hubungan guru kelas VI B dengan orang tua serta anak 

berkebutuhan khusus baik, guru kelas sesekali memperhatikan anak 
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berkebutuhan khusus  karena ada kekhawatiran kalau anak berkebutuhan 

khusus berselisih paham dengan anak pada umum lainnya. 

 

Tabel. 4.1 Persespi Guru Kelas Sekolah Dasar Negeri Penyelenggara Pendidikan 

Inklusif Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Di SDN Gadang 2 Banjarmasin 

No Guru Kelas Persespi Guru Kelas  

1 I A Baik 

2 I B Baik 

3 II A Baik 

4 II B Kurang Baik 

5 III A Kurang Baik 

6 III B Baik 

7 IV A Cukup Baik 

8 IV B Kurang Baik 

9 V A Kurang Baik 

10 V B Kurang Baik 

11 VI A Kurang Baik 

12 VI B Kurang Baik 

 

 

K. Pembahasan 

Persepsi setiap guru kelas terhadap anak berkebutuhan khusus yang 

menjadi narasumber dalam penelitian ini memiliki pandangan dan 

pengalaman yang berbeda-beda mengenai pendidikan inklusif dan anak 
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berkebutuhan khusus, namun keinginan semua guru kelas adalah 

menginginkan anak berkebutuhan khusus dapat belajar dengan baik bersama 

anak pada umumnya, sehingga dikemudian hari anak berkebutuhan khusus 

diharapkan mampu mandiri tanpa adanya guru pendamping khusus. Solso, 

dkk (2008) menyatakan bahwa persepsi melibatkan kognisi dalam 

penginterpretasian terhadap informasi. Kejadian-kejadian atau informasi 

tersebut diproses sesuai pengetahuan yang dimiliki individu sebelumnya 

mengenai objek persepsi yang di interpretasikannya. 

Persepsi guru kelas I A terhadap anak berkebutuhan khusus baik, guru 

kelas ramah terhadap anak berkebutuhan khusus, memberikan perhatian yang 

sama terhadap perserta didik, tidak ada perbedaan antara anak berkebutuhan 

khusus dan anak pada umumnya. Guru kelas dapat menangani anak 

berkebutuhan khusus setelah selesai memberikan pembelajaran kepada 

seluruh peserta didik dan guru kelas dapat mengimbangi aktivitas anak 

berkebutuhan khusus dengan nyaman, tidak terlihat seperti adanya kesulitan 

saat bersama anak berkebutuhan khusus. Kerjasama guru kelas dengan guru 

pendamping anak berkebutuhan khusus cukup baik. 

Persepsi guru kelas I B terhadap anak berkebutuhan khusus baik, Guru 

kelas memberikan perhatian, bersikap ramah, dan menunjukan respon yang 

baik terhadap anak berkebutuhan khusus, memberikan pembelajaran secara 

langsung terhadap anak berkebutuhan khusus dan anak berkebutuhan khusus 

dapat memahami dengan mudah penjelasan dari guru kelas, guru kelas 
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menunjukkan sikap yang tenang dan nyaman bersama anak berkebutuhan 

khusus di kelas. 

Persepsi guru kelas II A terhadap anak berkebutuhan khusus baik, 

perhatian guru kelas terhadap anak berkebutuhan cukup baik, guru kelas tidak 

membeda bedakan peserta didik, memberikan layanan pendidikan yang sama 

serta memberikan kesempatan yang sama saat melakukan praktek langsung 

seperti menari di kelas. 

Persepsi guru kelas II B terhadap anak berkebutuhan khusus, guru kelas 

kurang memberikan perhatian kepada anak berkebutuhan khusus karena 

adanya guru pendamping, guru kelas tidak membeda-bedakan setiap peserta 

didik dan memberikan kesempatan yang sama. Guru kelas kurang aktif dalam 

pembelajaran, guru kelas tidak terlihat memberikan layanan pendidikan 

secara langsung terhadap anak berkebutuhan khusus. 

Persepsi guru kelas III A terhadap anak berkebutuhan khusus kurang 

baik, guru kelas tidak memberikan perhatian terhadap anak berkebutuhan 

khusus, guru kelas cenderung cuek padahal banyak perilaku anak 

berkebutuhan khusus yang dapat menarik perhatian guru kelas. guru kelas 

menunjukkan sikap yang tenang dan terlihat seperti biasa. 

Persepsi guru kelas III B  terhadap anak berkebutuhan khusus baik, 

perhatian guru kelas terhadap anak berkebutuhan khusus baik, guru kelas 

memberikan bimbingan secara langsung terhadap anak berkebutuhan khusus 

dan guru kelas terlihat tidak terganggu dengan adanya anak berkebutuhan 

khusus di kelas. 
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Persepsi guru kelas IV A terhadap anak berkebutuhan cukup baik, guru 

kelas memberikan cukup perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus, guru 

kelas memberikan bimbingan secara langsung terhadap anak berkebutuhan 

khusus dan guru kelas terlihat tidak terganggu dengan adanya anak 

berkebutuhan khusus di kelas. 

Persepsi guru kelas IV B terhadap anak berkebutuhan khusus kurang 

baik, kurang memberikan perhatian kepada anak berkebutuhan khusus, guru 

kelas lebih sering berinteraksi dan lebih fokus bersama anak pada umumnya. 

Penanganan yang diberikan guru kelas ketika anak berkebutuhan khusus tidak 

mau menulis dengan cara memberikan reward yang kemudian diambil 

kembali tanpa alasan yang jelas, guru kelas tidak memiliki evaluasi serta taraf 

nilai khusus untuk anak berkebutuhan khusus, guru kelas sangat kurang 

berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus, sehingga anak berkebutuhan 

khusus seperti terabaikan. 

Persepsi guru kelas V A terhadap anak berkebutuhan khusus kurang 

baik, Perhatian guru kelas terhadap anak berkebutuhan khusus kurang, guru 

kelas hanya fokus pada peserta didik pada umumnya, terlihat membeda-

bedakan peserta didik. Guru kelas kurang memfasilitasi anak berkebutuhan 

khusus dalam hal pembelajaran di kelas, guru kelas tidak menyediakan bahan 

ajar dan evaluasi khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Guru kelas terlihat 

nyaman berada di kelas bersama anak berkebutuhan khusus. 

Persepsi guru kelas V B terhadap anak berkeburuhan khusus kurang 

baik, guru kelas kurang memahami mengenai pendidikan inklusif dan anak 
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berkebutuhan khusus itu seperti apa, tidak ada perlakuan khusus dalam 

memahami dan meyakinkan diri untuk mendidik anak berkebutuhan khusus 

karena setiap anak berkebutuhan khusus naik kelas guru kelasnya tetap, jadi 

seiring waktu guru kelas sudah cukup lama mengenal anak berkebutuhan 

khusus. 

Persepsi guru kelas VI A terhadap anak berkebutuhan khusus kurang 

baik, guru kelas kurang berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus, 

perhatian dalam pembelajaran di kelas terlihat seperti biasa saja tidak ada 

perbedaan ada atau tidak adanya peserta didik berkebutuhan khusus. 

Persepsi guru kelas VI B terhadap anak berkebutuhan khusus kurang 

baik, guru kelas kurang memberikan perhatian kepada anak berkebutuhan 

khusus, guru kelas tidak memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan 

khusus untuk menjawab pertanyaan, guru hanya melihat anak berkebutuhan 

khusus saja, setelah itu beralih ke peserta didik pada umumnya. 

Berdasarkan hasil penelitian di SDN Gadang 2 Banjarmasin tentang 

persepsi guru kelas terhadap anak berkebutuhan khusus diketahui bahwa 

persepsi dan pengetahuan guru kelas mengenai karakteristik setiap anak 

berkebutuhan khusus sangat kurang, guru kelas hanya menilai anak 

berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan secara fisik 

maupun non fisik, guru kelas sepenuhnya memberikan tanggung jawab 

kepada guru pendamping anak berkebutuhan khusus untuk menyampaikan 

pembelajaran. Tenaga pendidik atau guru yang mengajar hendaknya memiliki 

kualifikasi yang dipersyaratkan, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, 
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dan sikap tentang materi yang akan diajarkan atau dilatihkan, dan memahami 

karakteristik peserta didik (Ilahi, 2013: 178). 

Kurangnya persepsi guru kelas tersebut dapat memberikan pengaruh 

terhadap guru kelas dan anak berkebutuhan khusus dikemudian hari, 

kurangnya pengetahuan guru kelas mengenai karakteristik anak berkebutuhan 

khusus akan membuat guru kelas kesulitan dalam menyampaikan bahan ajar 

serta menghambat proses pembelajaran di dalam kelas, penyampaian bahan 

ajar dengan metode yang tidak sesuai dengan karakteristik anak berkebutuhan 

khusus akan menghambat penerimaan bahan ajar yang disampaikan guru 

kelas terhadap anak berkebutuhan khusus, sehingga sulit untuk 

mengoptimalkan potensi yang ada pada anak berkebutuhan khusus. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab IV, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi guru kelas terhadap anak 

berkebutuhan khusus di SDN Gadang 2 Banjarmasin masih kurang sesuai 

dengan sistem atau peraturan dalam menjalankan program inklusif, karena 

kurangnya pengetahuan guru kelas mengenai karakteristik anak berkebutuhan 

khusus dapat membuat guru kelas kesulitan dalam menyampaikan bahan ajar,  

menghambat proses pembelajaran di dalam kelas, dan menghambat 

penerimaan bahan ajar yang disampaikan guru kelas terhadap anak 

berkebutuhan khusus, sehingga sulit untuk mengoptimalkan potensi yang ada 

pada anak berkebutuhan khusus.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut : 

1. Guru kelas dapat menambah pengetahuan mengenai anak berkebutuhan 

khusus dengan mengikuti workshop, seminar ataupun pelatihan tentang 

anak berkebutuhan khusus sehingga diharapkan dapat memperbaiki 

persepsi mereka terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler.  
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2. Peserta didik pada umumnya dapat menerima kehadiran peserta didik 

berkebutuhan khusus dan mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan 

kebutuhan setiap peserta didik. 

3. Peneliti hendaknya pertimbangkan dalam melakukan penelitian lebih 

lanjut lagi tentang faktor apa saja yang menyebabkan adanya persepsi 

negatif guru pendidikan dasar terhadap anak berkebutuhan khusus di 

sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. 
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LAMPIRAN 1 

DATA ANAK ATAU SISWA 

 

NO 

 

Nama 

 

Guru 

Kelas 

Jenis 

Kelamin 

 

 

 

Jenis Ketunaan 

1. RT I L  ADHD 

2. MB I L  Tunagrahita Sedang 

3. MR I L  Tunadaksa 

4. DSP I P  Tunagrahita Ringan 

5. AR I P  Tunagrahita Ringan 

6. MA I L  Autis 

7. JMG I L  Autis 

8. MR I L  Tunagrahita Ringan 

9. AK II P  Tunagrahita Ringan 

10. A II L  Lamban Belajar 

11. ATS II L  Tunagrahita Ringan 

12. GAJB II P  Tunagrahita Ringan 

13. MNH II L  ABBS 

14. MSSG II L  ABBS (Disleksia) 

15. NA II P  Tunagrahita Ringan 

16. RRS II L  Autis 

17. RA II P  Autis + ADHD 



 

 

18. Z II P  Tunadaksa 

19. AZR III L  ADHD 

20. MZG III L  Tunagrahita Berat 

21. MF III L  Lamban Belajar 

22. N III P  Tunarungu 

23. MR III L  Lamban Belajar 

24. LH III P  Tunarungu 

25. FC IV L  Tunagrahita Ringan 

26. SF IV L  Tunalaras 

27. AF IV P  Tunagrahita Ringan 

28. MS IV L  Tunalaras 

29. AMRF V L  Tunagrahita Ringan 

30. GA V L  Tunagrahita Ringan 

31. AF V L  Lamban Belajar 

32. NI V L  ADHD 

33. MI V L  Tunagrahita Ringan 

34. A V L  Tunagrahita Ringan 

35. UAD VI P  Tunagrahita Ringan 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 2 

Data pengajar dan staf di SDN Gadang 2 Banjarmasin 

Data pengajar dan staf di SDN Gadang 2 Banjarmasin 

NO Nama 
Jenis 

Kelamin 
Ijazah dan Tahun Jabatan 

1. Junjung Masari, S. Pd P S1 PGSD 

2007 
KEP-SEK 

2. Mariani, S. Pd P S1 PGSD 

2011 

GURU 

KELAS 

3. Raihanah, S. Pd.I P S1 IAIN 

2011 
GA 

4. Sari Martini, S. Pd P S1 PGSD 

2011 

GURU 

KELAS 

5. Herlina, S. Pd P S1 B.ING 

2003 

GURU 

KELAS 

6. Nafizatul Huda, S. Pd.I P S1 FKIP 

2015 

GURU 

KELAS 

7. Juni Eko Is Mara, S. Pd L S1 PGSD 

2011 

GURU 

KELAS 

8. Dina Martina Sirait, A. Ma P D II PGSD 

2005 

GURU 

KELAS 

9. Hadrianor, A. Ma L D II 

2006 

GURU 

PENJAS 

10. Sri Wahyuni, S. Pd P S1 B.ING 

2001 

GURU 

KELAS 

11. Sutarni, S. Pd P S1 B.ING 

2007 

GURU 

KELAS 

12. Rizky, S. Pd P S1 B.ING 

2010 

GURU 

KELAS 

13. Sunarto, S. Pd L S1 B.IND 

2009 

GURU 

KELAS 

14. M. Taufiqurrahman, S. Pd L S1 MATK 

2012 

GURU 

KELAS 

15. Milah Arianti, S. Pd P S1 IAIN 

2014 

GURU 

KELAS 

16. Muriannur Hamisah, S. Pd P S1 PGSD 

2014 

GURU 

KELAS 



 

 

17. Malfian Noor L SMKN 5 

2007 
TU 

18. Gt. Johansyah L 
SD - 

P Eka Sumarsih, S. Pd  S1 

2012 

GTT 

ABK 

20. Mina, S. Pd P S1 

2013 

GTT 

ABK 

21. Arbainah, S. Pd P S1 PLB 

2014 

GTT 

ABK 

22. Siti Salasiah P MAN 

2008 

GTT 

ABK 

23. Khairunnisa, S. Pd P S1 

2015 

GTT 

ABK 

24. Masnun, S. Pd P S1 

2015 

GTT 

ABK 

25. Anisa Al Hikmah, S. Pd P S1 

2015 

GTT 

ABK 

26. Amalia Sari P SMA 

2013 

GTT 

ABK 

27. Siti Khadijah P MA 

2013 

GTT 

ABK 

28. Rusdiansyah, S. Pd L S1 

2013 

GTT 

ABK 

29. Rahmawat, S. Pd P S1 

2013 

GTT 

ABK 

30. Fatimah, S. Pd P S1 

2014 

GTT 

ABK 

31. M. Ali Akbar Asy’ari L SMA 

2014 

GTT 

ABK 

32. Novia Purnamasari, S. 

Kep 

P S1 

2015 

GTT 

ABK 

33. Fahriansyah L SMA 

2010 

GTT 

ABK 

34. Sri Rahayu, S. Pd P S1 

2015 

GTT 

ABK 

35. Nuurus Shobah P MA 

2011 

GTT 

ABK 



 

 

36. Rahmawati P MA 

2013 

GTT 

ABK 

37. Amiyati, S. Pd P S1 

2015 

GTT 

ABK 

38. Linda Mentari P SMA 

2014 

GTT 

ABK 

39. Fitriani P SMA 

2011 

GTT 

ABK 

40. Rahmadi, S. Pd L S1 

2015 

GTT 

ABK 

41. Khairul L MAN 

2012 

GTT 

ABK 

42. Miftahul Jannah P SMA 

2015 

GTT 

ABK 

43. Norhalidah P 
MAN 

GTT 

ABK 

44. Dendi Suwitnyo L MAN 

2006 

GTT 

ABK 

45. Nur Hidayah, S. Pd P S1 

2015 

GTT 

ABK 

 

LAMPIRAN 3 

1. FAKTOR INTERNAL 

a. Hasil wawancara bersama guru kelas I A 

 

NO 

 

 

INDIKATOR 

 

DESKRIPSI 

1. Menurut anda pendidikan 

inklusif itu seperti apa? 

Bagaimana pendapat anda 

mengenai anak berkebutuhan 

khusus? 

Inklusi itu anak yang mempunyai 

keberbutuhan khusus yang 

memiliki keistimewaan serta 

kekurangan dan kelebihan 

masing-masing yang bersekolah 

di tempat sekolah reguler. Anak 

berkebutuhan khusus adalah anak 



 

 

yang dengan keistimewaannya 

masing-masing dan dengan 

kekurangannya masing-masing. 

2. Setujukah anda dengan 

pendidikan inklusif di sekolah 

reguler? Jelaskan alasan anda! 

Setuju, karena anak berkebutuhan 

khusus dapat bersosialisasi 

dengan anak reguler dan lebih 

banyak pengalaman yang di 

dapatkan anak di sekolah 

reguler/inklusi ini. 

3. Bagaimana anda meyakinkan diri 

untuk mengajar di kelas bersama 

anak berkebutuhan khusus? 

Kita harus punya rasa kasih 

sayang terlebih dahulu terhadap 

anak berkebutuhan khusus 

sehingga mengajarnya lebih 

enak, sehingga dapat memahami 

anak dengan lebih mudah.  

4. Upaya apa yang anda lakukan 

dalam memahami peserta didik 

berkebutuhan khusus? 

Sering memperhatikan anak di 

kelas, bertanya dengan 

pendampingnya, lebih banyak 

bertanya dan berbagi pengalaman 

dengan guru kelas lainnya 

dengan berbagai karakteristik 

anak berkebutuhan di kelas 

masing-masing. 

5. Adakah sebelumnya anda pernah 

menangani anak berkebutuhan 

khusus? Tindakan apa yang anda 

berikan dalam menangani anak 

berkebutuhan khusus? 

Ketika emosi anak meledak-

ledak saya memberikan perhatian 

lebih terhadap anak sehingga 

saya dapat mengetahui penyebab 

dari perilaku yang muncul saat 

itu dan dapat memberikan 

penanganan yang lebih tepat, 

misalnya menjauhkan anak dari 

stimulus yang memicu perilaku 

yang muncul tadi. 

6. Adakah hal yang ingin anda 

lakukan untuk anak berkebtuhan 

khusus? Sebutkan beserta 

Hal yang saya inginkan adalah 

menginginkan anak berkebutuhan 

khusus dapat belajar dengan 

nyaman bersama anak pada 



 

 

alasannya! umumnya, sehingga di kemudian 

hari anak mampu mandiri tanpa 

pendampingan khusus dari 

pendampingnya. 

 

 

b. Hasil wawancara bersama guru kelas I B 

 

NO 

 

 

INDIKATOR 

 

DESKRIPSI 

1. Menurut anda pendidikan inklusif 

itu seperti apa? Bagaimana 

pendapat anda mengenai anak 

berkebutuhan khusus? 

Pendidikan inklusi adalah 

pendidikan yang disesuaikan 

dengan anak, misalnya anak yang 

kurang mampu menerima 

pelajaran porsir mata pelajaran 

yang sulit di kurangi di utamakan 

sosialnya. Anak berkebutuhan 

khusus itu ya anak yang tidak 

mampu menerima pelajaran 

dengan baik, jadi harus dengan 

bantuan pendampingnya dan 

dengan perlakuan yang berbeda 

dari anak reguler. 

2. Setujukah anda dengan pendidikan 

inklusif di sekolah reguler? 

Jelaskan alasan anda! 

Setuju-setuju saja karena anak 

dapat bersosialisasi dengan orang 

normal sehingga anak dapat 

sedikit demi sedikit kemajuan 

lebih ke arah perilaku anak 

normal. 

3. Bagaimana anda meyakinkan diri 

untuk mengajar di kelas bersama 

anak berkebutuhan khusus? 

Melihat perubahan yang terjadi 

pada anak berkebutuhan khusus 

jadi lebih termotivasi dari yang 

tidak mau menulis jadi mau 



 

 

menulis. 

4. Upaya apa yang anda lakukan 

dalam memahami peserta didik 

berkebutuhan khusus? 

Kadang mengikuti workshop dan 

lebih banyak bertanya dengan 

guru lainnya. 

5. Adakah sebelumnya anda pernah 

menangani anak berkebutuhan 

khusus? Tindakan apa yang anda 

berikan dalam menangani anak 

berkebutuhan khusus? 

Kebetulan baru di sekolah ini aja 

yang ketemu dan mengajar anak 

berkebutuhan khusus, kalau 

untuk menangani perilaku anak 

yang tidak diharapkan muncul 

belum pernah menangani hal 

seperti itu. 

6. Adakah hal yang ingin anda 

lakukan untuk anak berkebtuhan 

khusus? Sebutkan beserta 

alasannya! 

Kalau hal yang diinginkan tentu 

saja ingin memberikan 

pengajaran yang baik, supaya 

anak dapat lebih baik kalau bisa 

seperti anak normal lainnya. 

 

c. Hasil wawancara bersama guru kelas II A 

 

NO 

 

 

INDIKATOR 

 

DESKRIPSI 

1. Menurut anda pendidikan inklusif 

itu seperti apa? Bagaimana 

pendapat anda mengenai anak 

berkebutuhan khusus? 

Pendidikan inklusif itu artinya 

pendidikan yang tidak 

mendiskriminasikan kondisi 

anak, jadi bagaimanapun kondisi 

anak kita tetap memberikan 

pendidikan yang layak untuk 

mereka sesuai dengan kebutuhan 

mereka, tidak memandang 

kekurangannya tapi hambatannya 

itu kita jadikan pemicu untuk 

melengkapi kekurangannya itu. 

Anak berkebutuhan khusus itu 



 

 

adalah anak-anak luar biasa, 

kalau mungkin kita memandang 

secara penampilan atau fisiknya 

anak kelihatan memiliki 

kekurangan, sebenarnya kalau 

kita terus menggali potensi anak 

berkebutuhan khusus masih 

tersimpan bakat dan kemampuan 

yang mungkin melebihi 

kemampuan anak-anak normal 

lainnya. 

2. Setujukah anda dengan pendidikan 

inklusif di sekolah reguler? 

Jelaskan alasan anda! 

Sebelum terjun langsung ke 

lapangan sebenarnya kurang 

setuju, karena adanya anak 

berkebutuhan khusus hanya 

memberikan kesulitan bagi 

pengajar, untuk sekarang setelah 

mengenal anak berkebutuhan 

khusus, pendidikan inklusif saya 

sangat setuju, bahkan kalau ada 

yang mendiskriminasikan anak 

melalui hasil akademik saja 

kurang setuju, alangkah baiknya 

di nilai secara menyeluruh. 

3. Bagaimana anda meyakinkan diri 

untuk mengajar di kelas bersama 

anak berkebutuhan khusus? 

Sebenarnya malah tertantang 

untuk mengajar anak yang di 

kelas ada anak berkebutuhan 

khusus spesifikasi lebih dari anak 

kesulitan belajar misalnya anak 

hiperaktif atau autis. 

4. Upaya apa yang anda lakukan 

dalam memahami peserta didik 

berkebutuhan khusus? 

Alhamdulillah sebelumnya sudah 

pernah menghadiri workshop 

maupun pelatihan hingga keluar 

daerah Kalimantan, jadi lebih 

termotivasi untuk berkerjasama 

dengan anak berkebutuhan 

khusus. 



 

 

5. Adakah sebelumnya anda pernah 

menangani anak berkebutuhan 

khusus? Tindakan apa yang anda 

berikan dalam menangani anak 

berkebutuhan khusus? 

Sudah pernah hampir semua anak 

berkebutuhan khusus sudah 

pernah di tangani, hanya anak 

dengan ketuna netraan yang 

belum pernah di tangani. 

6. Adakah hal yang ingin anda 

lakukan untuk anak berkebtuhan 

khusus? Sebutkan beserta 

alasannya! 

Memberikan pelayanan 

pendidikan yang terbaik untuk 

mereka, tidak 

mendiskriminasikan mereka. 

Bahkan anak berkebutuhan 

khusus selalu kami ikutkan dalam 

setiap kegitan di luar maupun di 

dalam sekolah. 

 

d. Hasil wawancara bersama guru kelas II B 

 

NO 

 

 

INDIKATOR 

 

DESKRIPSI 

1. Menurut anda pendidikan inklusif 

itu seperti apa? Bagaimana 

pendapat anda mengenai anak 

berkebutuhan khusus? 

Pendidikan Inklusi adalah anak 

berkebutuhan khusus yang 

memerlukan pendampingan kalau 

wali kelas saja tidak bisa 

mengendalikannya, masih 

banyak siswa yang lain. Anak 

berkebutuhan khusus itu anak 

yang memiliki hambatan. 

2. Setujukah anda dengan pendidikan 

inklusif di sekolah reguler? 

Jelaskan alasan anda! 

Setuju saja, asal ada guru 

pendampingnya, kalo tidak ada 

guru pendampingnya tidak bisa. 

3. Bagaimana anda meyakinkan diri 

untuk mengajar di kelas bersama 

anak berkebutuhan khusus? 

Belajar memahami anak yang 

bersangkutan untuk memahami 

karakternya. 



 

 

4. Upaya apa yang anda lakukan 

dalam memahami peserta didik 

berkebutuhan khusus? 

Biasanya diadakan workshop di 

sekolah ini jadi dapat materi di 

workshop tapi sebelumnya tidak 

pernah ke lapangan langsung. 

5. Adakah sebelumnya anda pernah 

menangani anak berkebutuhan 

khusus? Tindakan apa yang anda 

berikan dalam menangani anak 

berkebutuhan khusus? 

Paling tidak ketika anak 

menangis anak dibujuk, di ajak 

bicara kenapa jadi menangis. 

6. Adakah hal yang ingin anda 

lakukan untuk anak berkebtuhan 

khusus? Sebutkan beserta 

alasannya! 

Maunya itu anak berkebutuhan 

khusus bisa kaya anak normal 

lainnya, supaya mandiri tidak di 

damping lagi. 

 

e. Hasil wawancara bersama guru kelas III A 

 

NO 

 

 

INDIKATOR 

 

DESKRIPSI 

1. Menurut anda pendidikan inklusif 

itu seperti apa? Bagaimana 

pendapat anda mengenai anak 

berkebutuhan khusus? 

Inklusif itu adalah pendidikan 

gabungan antara anak 

berkebutuhan khusus dengan 

anak normal biar anak 

berkebutuhan khusus dapat di 

terima di lingkungan anak normal 

dan anak berkebutuhan khusus 

dapat bersosialisasi dengan anak 

normal. Anak berkebutuhan 

khusus adalah anak yang tidak 

bisa bicara, kurang lancar, malas 

yang berlebihan, lamban berpikir. 

2. Setujukah anda dengan pendidikan 

inklusif di sekolah reguler? 

Jelaskan alasan anda! 

Sangat setuju, karena SLB 

kurang cocok untuk anak 

berkebutuhan khusus, anak 



 

 

berkebutuhan khusus kurang 

bersosialisasi dengan anak 

normal. 

3. Bagaimana anda meyakinkan diri 

untuk mengajar di kelas bersama 

anak berkebutuhan khusus? 

Mengenali karakter anak terlebih 

dulu bagaimana cara memberikan 

siswa sesuai dengan 

kebutuhannya. 

4. Upaya apa yang anda lakukan 

dalam memahami peserta didik 

berkebutuhan khusus? 

Sering bertanya dengan 

pendamping mengenai karakter 

dan penanganan anak yang di 

tangani pendamping. 

5. Adakah sebelumnya anda pernah 

menangani anak berkebutuhan 

khusus? Tindakan apa yang anda 

berikan dalam menangani anak 

berkebutuhan khusus? 

Belum pernah dan karena sudah 

lama bersama anak berkebutuhan 

khusus di kelas jadi anak 

berkebutuhan khusus mau 

melakukan hal apapun merasa 

tidak terganggu lagi, jadi tidak 

ada penanganan khusus untuk 

anak berkebutuhan khusus. 

6. Adakah hal yang ingin anda 

lakukan untuk anak berkebtuhan 

khusus? Sebutkan beserta 

alasannya! 

Menginginkan anak lebih 

mandiri, agar anak tidak 

bergantung pada pendampingnya. 

Anak dapat mengikuti pelajaran 

secara mandiri. 

 

f. Hasil wawancara bersama guru kelas III B 

 

NO 

 

 

INDIKATOR 

 

DESKRIPSI 

1. Menurut anda pendidikan inklusif 

itu seperti apa? Bagaimana 

pendapat anda mengenai anak 

Pendidikan untuk mengajarkan 

anak-anak yang sulit 

pemahamannya untuk belajar dan 

di bantu dengan guru 



 

 

berkebutuhan khusus? pendamping. Menurut saya Anak 

bekebutuhan khusus itu anak 

yang kesulitan belajar, anak yang 

sedikit terganggu dalam belajar, 

anak yang sering tantrum, kurang 

bisa ngomong, suka ngoceh tidak 

jelas. 

2. Setujukah anda dengan pendidikan 

inklusif di sekolah reguler? 

Jelaskan alasan anda! 

Setuju, kalo bisa semua sekolah 

harus ada guru pendamping serta 

sekolah inklusi, karena 

kebanyakan di sekolah-sekolah 

yang tidak inklusi banyak anak 

yang mengalami keberbutuhan 

khusus yang tidak terdeteksi, 

sebaiknya dalam satu sekolah itu 

ada orang yang mengerti tentang 

anak inklusi serta 

penanganannya, seharusnya 

seperti itu. 

3. Bagaimana anda meyakinkan diri 

untuk mengajar di kelas bersama 

anak berkebutuhan khusus? 

Tidak ada keraguan, karena 

sudah tanggung jawab kita 

sebagai guru, biasanya 

mengajarkan ke anak yang 

normal dulu baru mengajarkan ke 

anak inklusinya bersama guru 

pendamping. 

4. Upaya apa yang anda lakukan 

dalam memahami peserta didik 

berkebutuhan khusus? 

Mengikuti seminar dan workshop 

yang di adakan berbagai institusi, 

kebetulan di gadang 2 sendiri pun 

sering mengadakan workshop 

dan banyak berbagi informasi 

dengan guru-guru yang ada di 

sini. 

5. Adakah sebelumnya anda pernah 

menangani anak berkebutuhan 

khusus? Tindakan apa yang anda 

berikan dalam menangani anak 

Belum pernah, saya baru ketemu 

di sekolah ini dan kebetulan yang 

ada di kelas saya anak yang 

hanya malas dan kurang di 



 

 

berkebutuhan khusus? akademiknya saja, jadi dalam 

menanganinya hanya mengulang 

pelajaran atau menurunkan 

tingkat kesulitan yang di ajarkan, 

mengajarkannya pun secara 

individual walaupun di kelas 

yang sama dengan anak yang 

lain. 

6. Adakah hal yang ingin anda 

lakukan untuk anak berkebtuhan 

khusus? Sebutkan beserta 

alasannya! 

Ingin anak lebih mandiri tanpa 

bantuan pendamping khusus. 

 

g. Hasil wawancara bersama guru kelas IV A 

 

NO 

 

 

INDIKATOR 

 

DESKRIPSI 

1. Menurut anda pendidikan inklusif 

itu seperti apa? Bagaimana 

pendapat anda mengenai anak 

berkebutuhan khusus? 

Sekolah inklusi itu sekolah 

gabungan antara anak normal dan 

tidak normal. Anak berkebutuhan 

khusus anak yang memiliki 

kelainan fisik atau non fisik. 

2. Setujukah anda dengan pendidikan 

inklusif di sekolah reguler? 

Jelaskan alasan anda! 

Setuju, karena dengan adanya 

inklusi anak tidak normal 

mendapatkan kesempatan yang 

lebih baik lagi dalam bidang 

pendidikan, dengan catatan tetap 

dengan pendampingan guru 

khusus. 

3. Bagaimana anda meyakinkan diri 

untuk mengajar di kelas bersama 

anak berkebutuhan khusus? 

Seiring berjalannya waktu 

terbiasa dan sudah menjadi biasa, 

tidak ada perlakuan khusus untuk 

meyakinkan diri sendiri untuk 



 

 

mengajar bersama anak-anak 

yang normal atau tidak normal. 

4. Upaya apa yang anda lakukan 

dalam memahami peserta didik 

berkebutuhan khusus? 

Upaya yang saya lakukan dengan 

bertanya dengan sesama guru di 

sekolah ini khususnya dan 

menghadiri workshop. 

5. Adakah sebelumnya anda pernah 

menangani anak berkebutuhan 

khusus? Tindakan apa yang anda 

berikan dalam menangani anak 

berkebutuhan khusus? 

Tidak pernah. 

6. Adakah hal yang ingin anda 

lakukan untuk anak berkebtuhan 

khusus? Sebutkan beserta 

alasannya! 

Hal yang ingin saya lakukan 

memberikan yang terbaik untuk 

anak tidak normal, agar anak 

mendapatkan kesempatan yang 

sama dengan anak normal. 

 

h. Hasil wawancara bersama guru kelas IV B 

 

NO 

 

 

INDIKATOR 

 

DESKRIPSI 

1. Menurut anda pendidikan inklusif 

itu seperti apa? Bagaimana 

pendapat anda mengenai anak 

berkebutuhan khusus? 

Pendidikan yang menerima anak 

yang tidak normal untuk sekolah 

dan bergabung bersama anak 

normal. Anak berkebutuhan 

khusus itu anak yang kurang di 

akademiknya. 

2. Setujukah anda dengan pendidikan 

inklusif di sekolah reguler? 

Jelaskan alasan anda! 

Setuju setuju saja, dengan anak 

yang tidak terlalu parah. 

3. Bagaimana anda meyakinkan diri 

untuk mengajar di kelas bersama 

Karena di kelas sudah ada 

pendampingnya masing-masing 



 

 

anak berkebutuhan khusus? jadi terlihat biasa, pembelajaran 

anak berkebutuhan khusus lebih 

banyak melalui pendamping anak 

masing-masing.  

4. Upaya apa yang anda lakukan 

dalam memahami peserta didik 

berkebutuhan khusus? 

Biasanya mengikuti workshop, 

dapat informasi dari workshop 

dan pendamping juga. 

5. Adakah sebelumnya anda pernah 

menangani anak berkebutuhan 

khusus? Tindakan apa yang anda 

berikan dalam menangani anak 

berkebutuhan khusus? 

Tidak pernah 

6. Adakah hal yang ingin anda 

lakukan untuk anak berkebtuhan 

khusus? Sebutkan beserta 

alasannya! 

Setiap guru selalu menginginkan 

anak menjadi lebih baik dan 

makin cerdas hal itu berlaku juga 

untuk anak tidak normal, 

menginginkan mereka lebih 

menunjang pendidikannya tanpa 

pendampingan khusus. 

 

i. Hasil wawancara bersama guru kelas V A 

 

NO 

 

 

INDIKATOR 

 

DESKRIPSI 

1. Menurut anda pendidikan inklusif 

itu seperti apa? Bagaimana 

pendapat anda mengenai anak 

berkebutuhan khusus? 

Pendidikan inklusi itu harus di 

bedakan antara anak reguler dan 

anak inklusi, tidak semuanya 

anak inklusi dapat bergabung 

antara anak reguler dengan anak 

inklusi, jadi anak inklusi di 

adakan anak pendamping dengan 

pembiayaan orang tua pribadi 



 

 

dan pembelajarannya di bedakan. 

2. Setujukah anda dengan pendidikan 

inklusif di sekolah reguler? 

Jelaskan alasan anda! 

Setuju tidak setuju harus setuju 

karena sudah program 

pemerintah. Anak berkebutuhan 

khusus yang tidak terlalu parah 

terlalu juga di masukkan di SLB, 

jadi masih bisa saja anak yang 

tidak parah di gabungnkan 

dengan anak reguler. Jadi 

masalah setuju tidak setuju, 

awalnya dulu tidak setuju, dulu 

sebelum di sahkan sebagai 

sekolah inklusi anak-anak ini  

belum terlalu parah, tapi setelah 

di sahkan sebagai sekolah inklusi 

yang mendaftar ke sekolah ini 

malah lebih banyak parahnya, 

sementara guru-guru di sini tidak 

ada pengalaman atau 

pengetahuan khusus menangani 

anak yang separah itu. Kita masih 

bisa menangani anak yang 

dibilang bodoh kalau anak yang 

dengan kecacatan bisu atau 

fisiknya atau segala macam itu 

kayaknya kita tidak sanggup 

menangani itu. 

3. Bagaimana anda meyakinkan diri 

untuk mengajar di kelas bersama 

anak berkebutuhan khusus? 

Untuk meyakinkan diri  

sebenarnya dengan seiring waktu 

saja, sudah berhari-hari, 

berbulan-bulan kita bersama 

otomatis sudah menjadi biasa 

saja dengan kehadiran mereka di 

kelas saya. 

4. Upaya apa yang anda lakukan 

dalam memahami peserta didik 

berkebutuhan khusus? 

Karena di sekolah dasar dimana 

guru kelas juga guru mata 

pelajaran dan saya terus menerus 

masuk di kelas ini, jadi seiring 



 

 

waktu dapat memahami anak. 

Sudah lebih cukup daripada 

mencari informasi dari internet 

maupun workshop, menurut saya 

pendekatan pribadi secara 

langsung lebih bermanfaat. 

5. Adakah sebelumnya anda pernah 

menangani anak berkebutuhan 

khusus? Tindakan apa yang anda 

berikan dalam menangani anak 

berkebutuhan khusus? 

Belum pernah, karena baru di 

sekolah ini saya bertemu dan 

mengajari anak berkebutuhan 

khusus itu dan saya tidak tahu 

harus berbuat apa seandainya 

saya dapat anak yang cacat fisik 

atau berprilaku buruk karena saya 

tidak memiliki latar belakang 

menangani anak seperti itu. 

6. Adakah hal yang ingin anda 

lakukan untuk anak berkebtuhan 

khusus? Sebutkan beserta 

alasannya! 

Keinginan saya untuk setiap anak 

pasti ingin meningkatkan 

kemampuannya. Sejujurnya saya 

berkeinginan untuk guru-guru 

yang tidak ada pengetahuan serta 

pengalaman untuk menangani 

anak berkebutuhan khusus 

semakin hari semakin 

mempunyai keahlian untuk 

menangani anak berkebutuhan 

khusus. 

 

j. Hasil wawancara bersama guru kelas V B 

 

NO 

 

 

INDIKATOR 

 

DESKRIPSI 

1. Menurut anda pendidikan inklusif 

itu seperti apa? Bagaimana 

pendapat anda mengenai anak 

Sebenarnya saya tidak 

memahami inklusi itu seperti apa 

karena memang dasarnya saya 



 

 

berkebutuhan khusus? bukan lulusan pendidikan inklusi, 

bagaimana penanganan untuk 

anak berkebutuhan khusus itu 

sendiri, karena untuk 

sosialisasinya hampir tidak 

pernah jadi saya kurang 

memhami apa itu inklusi dan 

bagaimana anak berkebutuhan 

khusus. 

2. Setujukah anda dengan pendidikan 

inklusif di sekolah reguler? 

Jelaskan alasan anda! 

Setuju aja, tidak ada masalah 

kalau masih bisa aja menangani 

jangan yang terlalu parah. 

3. Bagaimana anda meyakinkan diri 

untuk mengajar di kelas bersama 

anak berkebutuhan khusus? 

Seiring dengan waktu jadi 

terbiasa dan kebetulan di kelas 

saya keseringan anak yang 

akademiknya saja yang rendah 

tidak ada yang kelainan fisik atau 

yang lebih parah. 

4. Upaya apa yang anda lakukan 

dalam memahami peserta didik 

berkebutuhan khusus? 

Dengan seiringnya waktu bisa aja 

memahami anak karena 

sebelumnya anak di kelas saya 

juga, kalau di sini kalau anaknya 

naik kelas guru kelas naik kelas 

juga di kelas yang sama dengan 

anak berkebutuhan khusus itu. 

5. Adakah sebelumnya anda pernah 

menangani anak berkebutuhan 

khusus? Tindakan apa yang anda 

berikan dalam menangani anak 

berkebutuhan khusus? 

Tidak pernah. 

6. Adakah hal yang ingin anda 

lakukan untuk anak berkebtuhan 

khusus? Sebutkan beserta 

alasannya! 

Kalau saya inginnya yang terbaik 

dan saya berharap pemerintah 

lebih mensosialisasikan untuk 

guru-guru yang memang bukan 

dibidang menangani anak 

berkebutuhan khusus, agar lebih 

maksimal lagi ke anak 



 

 

berkebutuhan khusus. 

 

k. Hasil wawancara bersama guru kelas VI A 

 

NO 

 

 

INDIKATOR 

 

DESKRIPSI 

1. Menurut anda pendidikan inklusif 

itu seperti apa? Bagaimana 

pendapat anda mengenai anak 

berkebutuhan khusus? 

Inklusi itu adalah sekolah yang 

menampung anak yang lain dari 

yang lain ada keistimewaan 

tersendiri, ada yang memiliki 

kekurangan maupun kelebihan 

masing-masing. Anak 

berkebutuhan khusus adalah anak 

yang memiliki keistimewaannya 

sendiri, tidak hanya memiliki 

kekurangan, karena setiap umat 

pasti memiliki kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing. 

2. Setujukah anda dengan pendidikan 

inklusif di sekolah reguler? 

Jelaskan alasan anda! 

Setuju saja, karena dengan 

adanya sekolah inklusi anak 

berkebutuhan khusus lebih di 

akui oleh masyarakat. Masih 

banyak sekolah yang tidak mau 

menerima anak yang 

berkekurangan, dengan adanya 

pendidikan inklusi sekolah wajib 

menerima anak dengan segala 

kebutuhan anak. 

3. Bagaimana anda meyakinkan diri 

untuk mengajar di kelas bersama 

anak berkebutuhan khusus? 

Saya malah tertantang untuk 

menagani anak berkebutuhan 

khusus. 

4. Upaya apa yang anda lakukan 

dalam memahami peserta didik 

Saya mencari informasi melalui 

internet maupun bertanya dengan 



 

 

berkebutuhan khusus? kawan sejawat mengenai anak 

yang bersangkutan di kelas saya. 

5. Adakah sebelumnya anda pernah 

menangani anak berkebutuhan 

khusus? Tindakan apa yang anda 

berikan dalam menangani anak 

berkebutuhan khusus? 

Menangani anak secara intensif 

sih tidak pernah dan kebetulan 

saat ini di kelas saya tidak ada 

anak berkebutuhan khususnya, 

kalau sebelumnya saya pernah 

mengajar anak berkebutuhan 

khusus dengan hambatan lamban 

belajar, karena tidak mau 

mengikuti pembelajaran anak 

lebih sering di salurkan apa yang 

dia mau saja. 

6. Adakah hal yang ingin anda 

lakukan untuk anak berkebtuhan 

khusus? Sebutkan beserta 

alasannya! 

Saya menginginkan anak 

berkebutuhan khusus lebih di 

akui di masyarakat, karena 

menurut saya saat ini masih 

banyak orang menganggap anak 

berkebutuhan khusus itu dalam 

kategori yang kurang baik, 

bahkan masih ada orang tua yang 

tidak berbesar hati merima anak 

mereka yang berkebutuhan 

khusus. Sekolah inklusi lah yang 

dapat meningkatkan sosialisasi 

anak berkebutuhan khusus agar 

dapat berinteraksi dengan orang 

normal lainnya daripada di 

sekolah luar biasa anak hanya 

berinteraksi dengan sesama 

berkebutuhan khusus. 

 

 

 

 



 

 

l. Hasil wawancara bersama guru kelas VI B 

 

NO 

 

 

INDIKATOR 

 

DESKRIPSI 

1. Menurut anda pendidikan inklusif 

itu seperti apa? Bagaimana 

pendapat anda mengenai anak 

berkebutuhan khusus? 

Kalau saya kurang tau inklusi itu 

apa karena saya tidak berlatar 

pendidikan inklusi, awalnya 

kaget ada anak yang berbeda dan 

saat itu adanya guru pendamping 

jadi anak di serahkan ke 

pendamping agar lebih terarah. 

Anak berkebutuhan khusus yang 

saya tahu awalnya yang dapat 

dilihat dari pandangan mata saja, 

seiring berjalannya waktu saya 

tahu ada juga anak berkebutuhan 

khusus yang memang tidak bisa 

dilihat dengan sekilas. 

2. Setujukah anda dengan pendidikan 

inklusif di sekolah reguler? 

Jelaskan alasan anda! 

Setuju saja, karena setiap anak itu 

memiliki hambatan dan 

kekurangannya masing-masing 

tidak menjadi alasan bagi sekolah 

untuk menolak anak yang 

mungkin kelihatannya berbeda 

tetapi mereka tetap 

membutuhkan pendidikan yang 

sama. 

3. Bagaimana anda meyakinkan diri 

untuk mengajar di kelas bersama 

anak berkebutuhan khusus? 

Saya sempat mengikuti pelatihan 

jadi sedikit lebih tahu layanan 

pendidikannya jadi saya tidak 

memaksakan anak untuk 

mengikuti pembelajaran di kelas, 

apa yang diingikan anak saat itu 

di salurkan saja. 



 

 

4. Upaya apa yang anda lakukan 

dalam memahami peserta didik 

berkebutuhan khusus? 

Mengenal satu sama lain, saya 

mengenal siswa saya, siswa saya 

juga mengenal dengan saya. 

Seiring berjalannya waktu kita 

bisa saling memahami. 

5. Adakah sebelumnya anda pernah 

menangani anak berkebutuhan 

khusus? Tindakan apa yang anda 

berikan dalam menangani anak 

berkebutuhan khusus? 

Tidak pernah. 

6. Adakah hal yang ingin anda 

lakukan untuk anak berkebtuhan 

khusus? Sebutkan beserta 

alasannya! 

Tidak ingin adanya perbedaan 

antara anak berkebutuhan khusus 

dan anak pada umumnya, karena 

setiap anak itu sama saja mereka 

memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. 

 

2. FAKTOR EKSTERNAL 

a. Hasil wawancara bersama guru kelas I A 

 

NO 

 

 

INDIKATOR 

 

DESKRIPSI 

1. Sejauhmana hubungan anda 

dengan anak berkebutuhan khusus 

serta orang tua anak yang 

bersangkutan? 

Komunikasi harus dijaga terus, 

biar anak merasa dekat dan anak 

berkebutuhan khusus itu harus 

diberi perhatian lebih. 

2. Apakah anda sering 

memperhatikan serta berinteraksi 

dengan anak berkebutuhan khusus 

di sekolah maupun lingkungan 

sekitar lainnya? Bagaimana 

persaan anda setelah berinteraksi 

Sering, karena dengan 

memerhatikan mereka saya dapat 

memahami mereka, apa yang 

mereka suka, apa yang tidak 

mereka suka, bagaimana suasana 

hati mereka saat belajar di kelas, 



 

 

langsung dengan anak 

berkebutuhan khusus? 

itu semua didapat dari 

memperhatikan mereka semua. 

3. Hingga saat ini, sejauh mana 

persepsi anda terhadap anak 

berkebutuhan khusus di sekolah 

inklusif khususnya di SDN 

Gadang 2 Banjarmasin? 

Sebenarnya dengan lebih banyak 

adanya anak berkebutuhan 

khusus di sekolah ini hati saya 

semakin tersentuh  melihat 

berbagai kondisi anak 

berkebutuhan khusus, bagaimana 

ya sulit di jelaskan tapi saya 

bersyukur karena adanya 

pendidikan inklusi ini anak-anak 

dengan keberbutuhannya masing-

masing dapat menuntut ilmu 

dengan baik di sekolah inklusi. 

4. Upaya apa yang akan anda berikan 

untuk anak berkebutuhan khusus 

dalam hal pendidikan di sekolah 

inklusif? 

Meningkatkan sedikit demi 

sedikit sosial anak, agar mudah 

bersosialisasi dengan masyarakat. 

 

b. Hasil wawancara bersama guru kelas I B 

 

NO 

 

 

INDIKATOR 

 

DESKRIPSI 

1. Sejauhmana hubungan anda 

dengan anak berkebutuhan khusus 

serta orang tua anak yang 

bersangkutan? 

Sejauh ini baik-baik saja, tidak 

ada masalah. 

2. Apakah anda sering 

memperhatikan serta berinteraksi 

dengan anak berkebutuhan khusus 

di sekolah maupun lingkungan 

sekitar lainnya? Bagaimana 

persaan anda setelah berinteraksi 

Biasanya sering memperhatikan 

saat anak berolahraga, adanya 

kekhawatiran dengan anak 

berkebutuhan khusus 

mengganggu anak lain, saat 

pembelajaran atau di luar 



 

 

langsung dengan anak 

berkebutuhan khusus? 

biasanya anak berkebutuhan 

khusus bersama pendamping. 

3. Hingga saat ini, sejauh mana 

persepsi anda terhadap anak 

berkebutuhan khusus di sekolah 

inklusif khususnya di SDN 

Gadang 2 Banjarmasin? 

Baik aja, sekolah menerima anak 

dengan berbagai macam 

keberbutuhan khususnya, untuk 

pandangan ke anak berkebutuhan 

khusus itu sendiri ya 

memperhatikan sewajarnya 

karena mereka terlihat berbeda 

dari yang lain. 

4. Upaya apa yang akan  anda 

berikan untuk anak berkebutuhan 

khusus dalam hal pendidikan di 

sekolah inklusif? 

Memberikan yang terbaik untuk 

anak. 

 

c. Hasil wawancara bersama guru kelas II A 

 

NO 

 

 

INDIKATOR 

 

DESKRIPSI 

1. Sejauhmana hubungan anda 

dengan anak berkebutuhan khusus 

serta orang tua anak yang 

bersangkutan? 

Agak kurang, karena anak sudah 

dapat mengontrol emosi dan 

perilakunya dengan baik jadi 

kami hanya bisa memantau saja, 

misalnya pendampingnya sudah 

terlatih kita lepas aja anak 

berkebutuhan khusus dengan 

pendampingnya. 

2. Apakah anda sering 

memperhatikan serta berinteraksi 

dengan anak berkebutuhan khusus 

di sekolah maupun lingkungan 

sekitar lainnya? Bagaimana 

persaan anda setelah berinteraksi 

Sering memperhatikan dari jauh, 

sesekali berkomunikasi dengan 

pendamping menanyakan 

bagaimana keadaan anak hari ini, 

adakah kemajuan atau 

bagaimana, lebih banyak 



 

 

langsung dengan anak 

berkebutuhan khusus? 

bertanya masalah anak ke 

pendampingnya masing-masing.  

3. Hingga saat ini, sejauh mana 

persepsi anda terhadap anak 

berkebutuhan khusus di sekolah 

inklusif khususnya di SDN 

Gadang 2 Banjarmasin? 

Sekolah menerima anak 

berkebutuhan khusus dan di 

sinilah guru bertugas 

memberikan pendidikan yang 

sesuai untuk anak tersebut, maka 

dengan adanya anak 

berkebutuhan khusus guru lebih 

berperan aktif dalam 

memperkaya ilmunya tidak 

hanya memandang sebelah sisi 

tapi kita justru harus memandang 

ke dua belah sisi antara anak 

berkebutuhan khusus dengan 

anak pada umumnya itu tidaklah 

berbeda. 

4. Upaya apa yang akan anda berikan 

untuk anak berkebutuhan khusus 

dalam hal pendidikan di sekolah 

inklusif? 

Memberikan layanan pendidikan 

tanpa diskriminasi, memberikan 

hak pendidikan yang sama, 

kesempatan mengeksplor diri 

yang sama dengan anak pada 

umumnya, pokoknya melengkapi 

kekurangan yang ada di diri anak. 

 

d. Hasil wawancara bersama guru kelas II B 

 

NO 

 

 

INDIKATOR 

 

DESKRIPSI 

1. Sejauhmana hubungan anda 

dengan anak berkebutuhan khusus 

serta orang tua anak yang 

bersangkutan? 

Baik-baik saja. 



 

 

2. Apakah anda sering 

memperhatikan serta berinteraksi 

dengan anak berkebutuhan khusus 

di sekolah maupun lingkungan 

sekitar lainnya? Bagaimana 

persaan anda setelah berinteraksi 

langsung dengan anak 

berkebutuhan khusus? 

Memperhatikan dan berinteraksi 

dengan anak berkebutuhan 

khusus cukup sering karena saya 

wali kelasnya, jadi sering 

bekomunikasi dengan murid. 

3. Hingga saat ini, sejauh mana 

persepsi anda terhadap anak 

berkebutuhan khusus di sekolah 

inklusif khususnya di SDN 

Gadang 2 Banjarmasin? 

Kalau menurut saya anak 

berkebutuhan khusus di sekolah 

ini tetap perlu pendampingan 

tidak bisa di lepas karena bisa 

mengganggu temannya dan untuk 

wali kelasnya sendiri tidak bisa 

hanya terfokus dengan anak 

berkebutuhan khusus masih ada 

anak-anak yang lain. 

4. Upaya apa yang akan anda berikan 

untuk anak berkebutuhan khusus 

dalam hal pendidikan di sekolah 

inklusif? 

Memberikan yang terbaik agar 

anak berkebutuhan khusus dapat 

mengikuti pelajaran seperti anak 

normal lainnya. 

 

e. Hasil wawancara bersama guru kelas III A 

 

NO 

 

 

INDIKATOR 

 

DESKRIPSI 

1. Sejauhmana hubungan anda 

dengan anak berkebutuhan khusus 

serta orang tua anak yang 

bersangkutan? 

Sejauh ini baik, hanya saja 

kurang berkomunikasi karena 

sudah ada guru pendamping 

khusus anak berkebutuhan 

khusus. 

2. Apakah anda sering 

memperhatikan serta berinteraksi 

Kurang berinteraksi karena anak 

berkebutuhan khusus lebih 



 

 

dengan anak berkebutuhan khusus 

di sekolah maupun lingkungan 

sekitar lainnya? Bagaimana 

persaan anda setelah berinteraksi 

langsung dengan anak 

berkebutuhan khusus? 

berinteraksi dan beraktivitas 

bersama pendamping, hanya 

memperhatikan sekilas saja. 

3. Hingga saat ini, sejauh mana 

persepsi anda terhadap anak 

berkebutuhan khusus di sekolah 

inklusif khususnya di SDN 

Gadang 2 Banjarmasin? 

Setiap anak memiliki karakter 

yang berbeda dan kebetulan 

karakter anak berkebutuhan 

khusus itu sendiri lebih banyak 

lagi, sebenarnya anak dengan 

keberbutuhan khusus ini unik 

untuk terus di pelajari namun 

berhubung di kelas siswanya 

banyak, jadi anak berkebutuhan 

khusus membutuhkan 

pendampingan khusus pula 

sehingga pengetahuan mengenai 

anak berkebutuhan khusus pun 

kurang dengan adanya 

pendamping yang sudah 

mendampingi anak secara 

langsung dan tentu saja 

pendamping harus sudah 

memiliki pengetahuan yang 

matang mengenai karakteristik 

dan penanganan anak 

berkebutuhan khusus. 

4. Upaya apa yang akan anda berikan 

untuk anak berkebutuhan khusus 

dalam hal pendidikan di sekolah 

inklusif? 

Memberikan pengalaman dalam 

merawat diri sendiri, belajar 

sendiri, agar bisa lebih mandiri 

tanpa di damping pendamping 

terus menerus. 

 

 

 



 

 

f. Hasil wawancara bersama guru kelas III B 

 

NO 

 

 

INDIKATOR 

 

DESKRIPSI 

1. Sejauhmana hubungan anda 

dengan anak berkebutuhan khusus 

serta orang tua anak yang 

bersangkutan? 

Dekat, sering berkomunikasi 

tidak ada kecanggungan antara 

guru dengan anak. 

 

 

2. Apakah anda sering 

memperhatikan serta berinteraksi 

dengan anak berkebutuhan khusus 

di sekolah maupun lingkungan 

sekitar lainnya? Bagaimana 

persaan anda setelah berinteraksi 

langsung dengan anak 

berkebutuhan khusus? 

Sering, saya juga sering 

berkomunikasi dengan 

pendampingnya untuk 

menanyakan perkembangan 

anak, sudah sewajarnya guru 

kelas harus memperhatikan anak 

didiknya. 

3. Hingga saat ini, sejauh mana 

persepsi anda terhadap anak 

berkebutuhan khusus di sekolah 

inklusif khususnya di SDN 

Gadang 2 Banjarmasin? 

Anak berkebutuhan khusus dapat 

saya ceritakan di sini bahwasanya 

tidak semua anak berkebutuhan 

khusus yang memiliki perilaku 

buruk dan tidak semua anak 

berkebutuhan khusus memiliki 

kognitif rendah, semuanya 

tergantung guru dan pendamping 

yang menangani anak 

berkebutuhan khusus itu sendiri. 

4. Upaya apa yang akan anda berikan 

untuk anak berkebutuhan khusus 

dalam hal pendidikan di sekolah 

inklusif? 

Berharap mereka bisa seperti 

anak pada umumnya, bisa lebih 

mandiri tanpa bantuan orang lain, 

karena kita sebagai seorang guru 

pasti menginginkan yang terbaik. 

 



 

 

g. Hasil wawancara bersama guru kelas IV A 

 

NO 

 

 

INDIKATOR 

 

DESKRIPSI 

1. Sejauhmana hubungan anda 

dengan anak berkebutuhan khusus 

serta orang tua anak yang 

bersangkutan? 

Sejauh ini baik-baik saja, karena 

sudah tugas saya sebagai wali 

kelas. 

2. Apakah anda sering 

memperhatikan serta berinteraksi 

dengan anak berkebutuhan khusus 

di sekolah maupuun lingkungan 

sekitar lainnya? Bagaimana 

persaan anda setelah berinteraksi 

langsung dengan anak 

berkebutuhan khusus? 

Saat ini anak sedang menjalani 

home schooling sehingga 

interaksi bersama anak kurang. 

3. Hingga saat ini, sejauh mana 

persepsi anda terhadap anak 

berkebutuhan khusus di sekolah 

inklusif khususnya di SDN 

Gadang 2 Banjarmasin? 

Anak berkebutuhan khusus itu 

anak yang sulit dalam menerima 

pembelajaran dan memerlukan 

pendampingan khusus. 

4. Upaya apa yang akan anda berikan 

untuk anak berkebutuhan khusus 

dalam hal pendidikan di sekolah 

inklusif? 

Memberikan pengalaman 

bersosialisasi dengan baik 

bersama anak normal lainnya, 

sehingga ketika anak terjun ke 

masyarakat anak tidak merasa 

minder. 

 

 

 

 



 

 

h. Hasil wawancara bersama guru kelas IV B 

 

NO 

 

 

INDIKATOR 

 

DESKRIPSI 

1. Sejauhmana hubungan anda 

dengan anak berkebutuhan khusus 

serta orang tua anak yang 

bersangkutan? 

Baik-baik saja walaupun anak 

lebih banyak bersama 

pendamping dan saya bisa 

menanyakan keadaan anak 

dengan pendampingnya masing-

masing. 

2. Apakah anda sering 

memperhatikan serta berinteraksi 

dengan anak berkebutuhan khusus 

di sekolah maupuun lingkungan 

sekitar lainnya? Bagaimana 

persaan anda setelah berinteraksi 

langsung dengan anak 

berkebutuhan khusus? 

Kalau interaksi saat pembelajaran 

ya jelas harus berinteraksi dengan 

anak, untuk anak yang dengan 

pendampingan khusus itu 

terkadang kurang karena mereka 

tidak selalu fokus dengan 

penjelasan yang di sampaikan di 

depan, tapi tetap saja anak di ikut 

sertakan dalam berbagai kegiatan 

di kelas. 

3. Hingga saat ini, sejauh mana 

persepsi anda terhadap anak 

berkebutuhan khusus di sekolah 

inklusif khususnya di SDN 

Gadang 2 Banjarmasin? 

Anak yang memerlukan 

pendampingan khusus saat proses 

pembelajaran di sekolah. 

4. Upaya apa yang akan anda berikan 

untuk anak berkebutuhan khusus 

dalam hal pendidikan di sekolah 

inklusif? 

Memberikan anak ilmu yang 

bermanfaat, memberikan 

pengetahuan yang dapat mereka 

jadikan sebagai bekalnya di 

masyarakat minimal tata karma 

dengan orang-orang sekitar harus 

menjadi lebih baik lagi. 

 

 



 

 

i. Hasil wawancara bersama guru kelas V A 

 

NO 

 

 

INDIKATOR 

 

DESKRIPSI 

1. Sejauhmana hubungan anda 

dengan anak berkebutuhan khusus 

serta orang tua anak yang 

bersangkutan? 

Ya itu tadi karena saya terus 

menerus masuk di kelas ini jadi 

hubungan saya dengan anak-anak 

lebih baik dari guru yang lain.  

2. Apakah anda sering 

memperhatikan serta berinteraksi 

dengan anak berkebutuhan khusus 

di sekolah maupuun lingkungan 

sekitar lainnya? Bagaimana 

persaan anda setelah berinteraksi 

langsung dengan anak 

berkebutuhan khusus? 

Sering karena tiap hari saya yang 

masuk di kelas, saya yang 

bimbing dan saya juga yang 

marahi mereka. 

3. Hingga saat ini, sejauh mana 

persepsi anda terhadap anak 

berkebutuhan khusus di sekolah 

inklusif khususnya di SDN 

Gadang 2 Banjarmasin? 

Seiring berjalannya waktu dari 

awalnya banyak tidak menerima 

dengan adanya inklusi sekarang 

jadi kebiasaan aja, jadi terima 

saja, jalani saja dan akhirnya 

sampai saat ini sudah terbiasa 

dan tidak ada masalah. 

4. Upaya apa yang akan anda berikan 

untuk anak berkebutuhan khusus 

dalam hal pendidikan di sekolah 

inklusif? 

Kita sebagai guru mengharapkan 

memberi ilmu yang bermanfaat 

bagi mereka kalau bisa kita 

menghilangkan rasa malas dan 

meningkatkan keinginan mereka 

untuk belajar. 

 

 

 



 

 

j. Hasil wawancara bersama guru kelas V B 

 

NO 

 

 

INDIKATOR 

 

DESKRIPSI 

1. Sejauhmana hubungan anda 

dengan anak berkebutuhan khusus 

serta orang tua anak yang 

bersangkutan? 

Hubungannya baik-baik aja 

karena sebelumnya anak 

berkebutuhan khusus di kelas 

saya juga, jadi sudah sangat 

mengenal anak. 

2. Apakah anda sering 

memperhatikan serta berinteraksi 

dengan anak berkebutuhan khusus 

di sekolah maupun lingkungan 

sekitar lainnya? Bagaimana 

persaan anda setelah berinteraksi 

langsung dengan anak 

berkebutuhan khusus? 

Sering memperhatika karena saya 

yang mengajar di kelas anak 

tersebut, perasaannya seperti 

biasa saja, seperti anak-anak 

yang lainnya. 

3. Hingga saat ini, sejauh mana 

persepsi anda terhadap anak 

berkebutuhan khusus di sekolah 

inklusif khususnya di SDN 

Gadang 2 Banjarmasin? 

Saya tidak mengetahui idealnya 

sekolah inklusi itu seperti apa 

dan menurut saya di SDN 

Gadang 2 Banjarmasin berjalan 

seperti biasanya mau inklusi atau 

tidak sama saja karena di sini 

pembelajaran menyesuaikan 

dengan anak tidak terlalu 

memaksakan apalagi untuk anak 

berkebutuhan khusus yang sudah 

terlabel anak berkebutuhan 

khusus. 

4. Upaya apa yang akan anda berikan 

untuk anak berkebutuhan khusus 

dalam hal pendidikan di sekolah 

inklusif? 

Saya ingin memberikan murid 

saya pengetahuan yang 

bermanfaat tidak ada perbedaan 

antara yang normal dan tidak 

normal, jadi anak berkebutuhan 

khusus tersebut alangkah baiknya 



 

 

mereka dapat mandiri dan belajar 

dengan baik seperti anak normal 

lainnya. 

 

k. Hasil wawancara bersama guru kelas VI A 

 

NO 

 

 

INDIKATOR 

 

DESKRIPSI 

1. Sejauhmana hubungan anda 

dengan anak berkebutuhan khusus 

serta orang tua anak yang 

bersangkutan? 

Kebetulan di kelas saya saat ini 

tidak ada anak berkebutuhan 

khusus jadi tidak ada hubungan 

khusus untuk anak dan orang tua 

dari anak berkebutuhan khusus. 

2. Apakah anda sering 

memperhatikan serta berinteraksi 

dengan anak berkebutuhan khusus 

di sekolah maupuun lingkungan 

sekitar lainnya? Bagaimana 

persaan anda setelah berinteraksi 

langsung dengan anak 

berkebutuhan khusus? 

Untuk berinteraksi di luar jam 

belajar agak kurang, karena saya 

kebanyakan beristirahat di dalam 

ruangan dan anak-anak bermain 

di lapangan. 

3. Hingga saat ini, sejauh mana 

persepsi anda terhadap anak 

berkebutuhan khusus di sekolah 

inklusif khususnya di SDN 

Gadang 2 Banjarmasin? 

Kebanyakan anak berkebutuhan 

khusus di luar sekolah ini masih 

tidak di anggap keberadaannya 

dengan terlahirnya pendidikan 

inklusi dan terselenggara di SDN 

Gadang 2 anak berkebutuhan 

khusus dapat lebih di akui setelah 

masuk ke sekolah SDN Gadang 2 

Banjarmasin. 

4. Upaya apa yang akan anda berikan 

untuk anak berkebutuhan khusus 

dalam hal pendidikan di sekolah 

Menignkatkan sosialisasi anak 

berkebutuhan khusus dengan 

masyarakat. 



 

 

inklusif? 

 

l. Hasil wawancara bersama guru kelas VI B 

 

NO 

 

 

INDIKATOR 

 

DESKRIPSI 

1. Sejauhmana hubungan anda 

dengan anak berkebutuhan khusus 

serta orang tua anak yang 

bersangkutan? 

Sejauh ini baik-baik saja, saya 

sering berkomunikasi dengan 

anak dan orang tua siswa. 

2. Apakah anda sering 

memperhatikan serta berinteraksi 

dengan anak berkebutuhan khusus 

di sekolah maupuun lingkungan 

sekitar lainnya? Bagaimana 

persaan anda setelah berinteraksi 

langsung dengan anak 

berkebutuhan khusus? 

Memperhatikan anak 

berkebutuhan khusus yang 

berada di kelas saya sering 

karena ada kekhawatiran kalau 

anak yang bersangkutan 

berselisih paham dengan teman-

teman yang lain karena anak 

yang di kelas saya teridentifikasi 

anak yang sulit dalam 

sosialisasinya, kadang salah 

paham ketika temannya 

mengajak bermain anak 

berkebutuhan di kelas saya malah 

menganggap sebaliknya. 

3. Hingga saat ini, sejauh mana 

persepsi anda terhadap anak 

berkebutuhan khusus di sekolah 

inklusif khususnya di SDN 

Gadang 2 Banjarmasin? 

Anak berkebutuhan khusus di 

sekolah inklusi tidak harus di 

paksakan dalam hal akademik, 

anak di beri kelonggaran yang 

lebih, menyesuaikan situasi hati 

anak agar pembelajaran berjalan 

dengan lancar. 

4. Upaya apa yang akan anda berikan 

untuk anak berkebutuhan khusus 

Hal yang saya inginkan anak 

berkebutuhan khusus dapat 



 

 

dalam hal pendidikan di sekolah 

inklusif? 

menerima pembelajaran dengan 

nyaman dan baik. 

 

L. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian di SDN Gadang 2 Banjarmasin tentang 

persepsi guru kelas terhadap anak berkebutuhan khusus diketahui bahwa 

persepsi guru kelas masih kurang, agar guru kelas dapat memberikan 

pembelajaran yang maksimal maka guru kelas harus terlebih dahulu 

mengetahui karakter yang ada pada anak sehingga ketika anak mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran guru kelas dapat memberikan penanganan 

yang tepat sesuai dengan karakter anak masing-masing. 

Kurangnya persepsi guru kelas tersebut dapat memberikan pengaruh 

terhadap guru dan anak di kemudian hari. Solso, dkk (2008) menyatakan 

bahwa persepsi melibatkan kognisi dalam penginterpretasian terhadap 

informasi. Kejadian-kejadian atau informasi tersebut diproses sesuai 

pengetahuan yang dimiliki individu sebelumnya mengenai objek persepsi 

yang di interpretasikannya. Guru kelas mengartikan bahwa pendidikan 

inklusif adalah pendidikan yang dimana anak berkebutuhan khusus 

bersekolah bersama-sama anak pada umumnya dengan pendampingan satu 

orang guru, yaitu pendamping khusus.  

Pendamping khusus adalah …….. dengan adanya guru pendamping 

di kelas guru kelas membuat program bersama namun yang lebih berperan 

aktif dalam hal memberikan pembelajaran, penanganan hingga aktivitas 



 

 

anak di sekolah adalah pendamping anak yang bersangkutan, guru kelas 

mengganggap apabila tidak adanya guru pendamping maka tidak dapat 

menangani anak berkebutuhan khusus dikarenakan guru kelas tidak 

memiliki keterampilan dan pengetahuan lebih mengenai anak 

berkebutuhan khusus serta bukan berlatar pendidikan luar biasa. 
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DOKUMENTASI OBSERVASI 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 5 

DOKUMENTASI VERIFIKASI ANALISIS DATA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


