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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilandasi oleh gerakan ‘Pendidikan 

untuk Semua’ (education for all) dimana pendidikan inklusif merupakan 

perubahan dari adanya kecemasan terhadap suatu kelompok menjadi upaya yang 

fokus untuk menangani hambatan-hambatannya untuk belajar dan partisipasinya 

terhadap lingkungan (Stubbs, 2002). Education for all sendiri sudah menjadi 

gerakan internasional dimana pendidikan model segregative yang 

mengelompokkan anak berkebutuhan khusus dan bertalenta dalam kelompoknya 

sendiri, menjadi pendidikan inklusif yang menempatkan mereka dalam satu 

lingkungan dengan peserta didik pada umumnya. Sejumlah deklarasi  seperti 

deklarasi PBB tahun 1948 tentang Hak Azasi Manusia, konvensi PBB tahun 1989 

tentang Hak Anak, konferensi dunia di Thailand tahun 1990 menyepakati 

education for all, hingga akhirnya pada tahun 1994 Peraturan Standar tentang 

Kesamaan Kesempatan bagi para Penyandang Cacat serta the Salamanca 

Statement and Framework for Action UNESCO terkait pendidikan inklusif 

disepakati di Spanyol (Johnsen, 2000).   

Di Indonesia, perkembangan pendidikan inklusi juga mengikuti 

perkembangan pendidikan inklusi dunia, di antaranya terdapat Deklarasi Bandung 

tahun 2004 tentang komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif dan 

Rekomendasi Bukittinggi tahun 2005 tentang meningkatkan kualitas sistem 

TESIS EFEKTIVITAS PELATIHAN PENYUSUNAN...

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

AR-RAISUL KARAMA A.



2 
 

 
 

2
 

pendidikan (Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007). Dari uraian 

tersebut jelaslah landasan yuridis bagi pendidikan inklusi di Indonesia selayaknya 

mendapatkan perhatian dan dukungan dari seluruh unsur pendidikan di Indonesia. 

Pendidikan inklusi sendiri hingga kini masih belum memiliki definisi 

konsep yang jelas (Reindal, 2015). Dalam penelitian ini peneliti mengutip 

kesimpulan bahwa pendidikan inklusi adalah sebuah inisiatif perubahan sistem 

dengan pendekatan pedagogis yang bertujuan untuk menempatkan siswa sekolah 

dengan kebutuhan pedagogis khusus ke dalam sistem sekolah umum dan 

mengajari mereka tanpa menitikberatkan pada kebutuhan khususnya (Nilsen, 

2010; Kruse & Dedering, 2017). Dalam hal ini siswa berkebutuhan khusus akan 

mendapatkan pelayanan dan perlakuan sama dengan siswa umum lainnya namun 

dilakukan pendekatan-pendekatan khusus untuk mengatasi hambatan-hambatan 

yang dialaminya dan lebih berorientasi pada sisi positif dan kemampuan siswa 

berkebutuhan khusus tersebut.  

IDEA menyebutkan bahwa anak berkebutuhan khusus harus dididik dalam 

lingkungan dengan restriksi minimal (Least Restrictive Environment (LRE, 

Santrock, 2004). Hal ini berati bahwa lingkungan harus diseting sedemikian rupa 

hingga semirip mungkin dengan lingkungan anak reguler dan tidak membatasi 

siswa berkebutuhan khusus. Ketentuan IDEA ini yang menjadi dasar pendidikan 

yang mainstreaming disebut inklusi (inclusion) yakni mendidikan anak dengan 

pendidikan spesial di kelas reguler. Pendidikan inklusi menjadikan proses 

pembelajaran para siswa ABK dapat terfasilitasi dengan baik agar mendapat 

pengalaman belajar dengan optimal, bukan malah menjadikan mereka terisolir dan 
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menjadikan rintangan bagi mereka (handicap) (Peterson & Haralick, 1977; 

Peterson, 1982 dalam Wang, 2009). Selain itu penting juga adanya pembimbing 

khusus guna mendampingi siswa berkebutuhan khusus (SBK), ketika bekerja 

dalam kelompok dengan siswa reguler dengan menyiapkan fasilitas penunjang 

khusus adalah menjawab dilema manakala fasilitas yang diberikan adalah fasilitas 

untuk SBK yang dianggap lebih membutuhkan sehingga peserta didik reguler 

merasa diabaikan. Sukses atau kemudahan inklusi tidak boleh diputuskan atas 

dasar siapa yang paling membutuhkan (dalam hal ini SBK) dan diterapkan kepada 

semua anggota dalam lingkungan (Wang, 2009). 

Pendidikan inklusi memiliki berbagai komponen pendukung guna 

keberhasilannya. Seperti penelitian yang dilakukan Downing, Spencer, dan 

Cavallaro (2004) yang menyebutkan bahwa komponen kritis atau unsur penting 

yang membuat sekolah inklusi sukses adalah keterlibatan orang tua yang aktif, 

adanya peluang pengayaan materi, individualisasi kurikulum inti, pengajar dan 

staf yang berkualitas dan memiliki keyakinan terhadap inklusi. Dalam setiap 

komponen, terdapat hubungan yang krusial satu sama lain. Pengajar dan staf yang 

berkualitas serta memiliki keyakinan terhadap inklusi membutuhkan kerjasama 

atau kolaborasi antar masing-masing profesional yang terkait, serta adanya 

kerjasama (collaboration) dengan orang tua. Dalam penelitian tersebut 

menekankan pada keterlibatan aktif atau kolaborasi antar berbagai pihak baik guru 

maupun staf, khususnya guru kelas dan guru pendidikan khusus. Dengan 

keyakinan terhadap inklusi oleh warga sekolah menjadikan budaya inklusi 

(inclusive culture) dapat berjalan dengan baik (Downing, Spencer, & Cavallaro, 
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2004). Kolaborasi antar berbagai pihak termasuk orang tua tersebut akan sangat 

membantu pengajaran yang akan diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus 

(SBK) terutama saat penyusunan individualisasi kurikulum inti (Program 

Pembelajaran Individu (PPI)) bagi siswa berkebutuhan khusus.  

Kolaborasi dari guru pendidikan khusus dan guru kelas adalah salah satu 

faktor yang paling penting  yang berhubungan dengan efektivitas pendidikan bagi 

siswa dengan kebutuhan khusus, hal tersebut relevan dengan berbagai literatur 

(sebagai contoh, Beaton, 2007; Bauwen & Hourcade, 1996; Blanton & Pugach, 

2007; Sledge & Pazey, 2013; Sokal & Sharma, 2014; Tzivinikou & Papoutsaki, 

2014; Strogilos, et al, 2011 dalam Tzivinikou, 2015). Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Tzivinikou (2015) disebutkan bahwa tindakan guru didalam kelas 

sangat mempengaruhi perilaku dan iklim kelas menjadikan peluang kesuksesan 

bagi siswa. Penelitian terhadap 15 kelas heterogen tersebut mendapatkan hasil 

bahwa kolaborasi yang dilakukan oleh guru dan guru pendidikan khusus dalam 

pengajaran kolaboratif akan memperbaiki tujuan, perencanaan, pengorganisasian, 

dan pelaksanaan hingga evaluasi bagi siswa berkebutuhan khusus bahkan bagi 

siswa reguer didalam kelas heterogen tersebut. Tindakan kolaboratif antara guru 

kelas dan guru pendidikan khusus guna mengoptimalkan belajar siswa 

berkebutuhan khusus dan siswa reguler menggunakan mnemonic yang disusun 

oleh Walter-thomas et al., (2000 dalam Tzivinikou, 2015) yakni PARTNERS 

(Plan together weekly, Address classroom concerns proactively, Receive ongoing 

administrative support, Thrive on challenges; Nurture a sense of classroom 

community; Evaluate student performance; Reflect on practice and strive for 
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improvement; Support each other). Penelitian tersebut juga sejalan dengan yang 

diungkapkan oleh Murawski & Lochner, 2011; Sileo, 2011 dalam Tzivinikou, 

2015) bahwa kolaborasi yang dilakukan oleh guru dan guru pendidikan khusus 

terkait saling berbagi tanggung jawab yang saling menghormati, merencanakan, 

mempresentasikan, memecahkan masalah, dan memproses, efektif dalam proses 

perencanaan, pengajaran, asesmen, dan manajemen kelas serta perilaku bagi siswa 

berkebutuhan khusus bahkan siswa reguler. Seluruh siswa juga lebih memiliki 

peluang untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran mereka. Dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa yang berperan penting dan utama dalam 

berkolaborasi di dalam kelas heterogen adalah guru dan guru pendidikan khusus.  

Terkait dengan keahlian Guru Pendidikan Khusus (GPK) telah banyak 

penelitian yang menitikberatkan arti penting dari keahlian GPK dalam hal 

tindakan kolaboratif dalam menangani siswa berkebutuhan khusus (SBK) pada 

sekolah inklusi. Jumlah penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus 

yang semakin berkembang di sekolah negeri maupun swasta tidak dapat dihindari 

lagi. Sebagai hasil dari kecenderungan ini dan upaya untuk dapat melayani 

kebutuhan tersebut maka juga terdapat kebutuhan yang meningkat bagi 

kemampuan pendidik khusus yang bisa memberikan instruksi dalam konteks kelas 

pendidikan reguler (inklusi), mengembangkan perencanaan pendidikan individu 

(PPI), mendukung orang tua, dan menjadi konsultan bagi guru atas nama anak-

anak (Rudiyati, 2005). Dalam penerapan kemampuan guru pendidikan khusus 

tersebut kemampuan konsultatif dan kolaboratif merupakan hal yang vital dan 

akan diminati di masa yang akan datang (Venianaki & Zervakis, 2015). Dalam 
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prakteknya, guru pendidikan khusus dalam menangani siswa berkebutuhan khusus 

tidak akan bisa untuk melaksanakan program pendidikan bagi SBK dengan 

maksimal tanpa adanya upaya kolaboratif (Jones & Vail, 2014).     

Dalam prakteknya, penanganan anak berkebutuhan khusus memerlukan 

kerjasama dari berbagai pihak yang memiliki keahliannya masing-masing.  Dalam 

dua dekade terakhir, para pakar pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus 

semakin mendukung konsultasi kolaboratif (Idol, 1997 dalam Santrock, 2004). 

Dalam metode ini, berbagai orang dengan keahliannya masing-masing akan 

berinteraksi untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak 

berkebutuhan khusus. Pendekatan ini memungkinkan untuk penyusunan alternatif 

pengajaran yang efektif bagi anak. Ketika digunakan konsultasi kolaboratif maka 

anak berkebutuhan khusus akan banyak menghabiskan waktu di kelas reguler dan 

guru reguler lebih aktif terlibat merencanakan pendidikan anak (Bryant & Bryant, 

1998 dalam Santrock, 2004). Pada saat ini konsep dari kolaborasi ini sering juga 

digunakannya istilah interactive teaming (Friend & Bursuck, 2015). Tim interaktif 

terdiri atas beberapa profesional (guru, guru pendidikan khusus, psikolog, dan 

lain-lain) dan orang tua yang bekerjasama untuk memberikan pelayanan bagi anak 

secara langsung maupun tidak. Dalam kelompok ini, mereka akan berbagi 

informasi serta dapat mengajarkan keahlian mereka kepada anggota tim lainnya 

jika diperlukan. Komponen dari anggota tim dapat bervariasi sesuai dengan 

kebutuhan anak mulai dari guru reguler, guru pendidikan khusus, psikolog, tenaga 

medis, pelayanan sosial, orang tua, dan profesional lainnya yang sesuai dengan 

kebutuhan anak. Tim tersebut dapat bekerjasama sebagai mitra dengan tujuan 
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untuk evaluasi dan perancangan penerapan program pembelajaran yang sesuai 

bagi anak yakni PPI.   

Pada saat terdapat siswa berkebutuhan khusus (SBK) digabungkan dalam 

kelas reguler dalam program inklusi, guru kelas seringkali bekerjasama dengan 

didampingi oleh satu atau lebih guru pendidikan khusus guna memastikan bahwa 

penggabungan siswa reguler dan berkebutuhan khusus tersebut akan berhasil 

(Friend, 2014; Smith, 1998; Tzivinikou, 2015).  Guru kelas dapat berkoordinasi 

dalam konferensi bagi perkembangan SBK, guru pendidikan khusus dapat hadir di 

ruang kelas, atau mereka dapat berkoordinasi dalam selang waktu tertentu (Slavin, 

2009). Lebih lanjut, Venianaki & Zervakis (2015) dalam penelitiannya 

menjelaskan jika pada dasarnya guru kelas dan guru pendidikan khusus memiliki 

keahlian dan tanggung jawab masing-masing yang saling mendukung bagi 

keberhasilan pendidikan SBK. Guru kelas memiliki keahlian pengorganisasian 

dan pengoperasionalan kelas dalam kesehariannya, kurikulum dan pembelajaran 

kelas, dan harapan kinerja yang diberikan kepada seluruh siswa kelas. Guru 

pendidikan khusus memiliki keahlian memahami karakteristik SBK, kelebihan 

dan kekurangan SBK dalam kelas inklusi, dan teknik pengajaran bagi SBK. Tugas 

dalam menangani SBK yang terencanakan dalam PPI bukan hanya tugas GPK 

semata namun juga guru kelas karena pendidikan inklusi pada dasarnya 

menggabungkan anak berkebutuhan khusus di dalam satu kelas dan menjadi 

bagian tak terpisahkan dalam kelas reguler tersebut. Pentingnya pendidik khusus 

(dapat disebut juga guru pembimbing khusus) merupakan salah satu ciri yang 

esensial disebutkan bahwa kualitas unik setiap anak dan kebutuhan dilakukannya 
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individualisasi instruksi serta adaptasi bahan menjadikan tenaga pendidik khusus 

yang turut serta menyusun individualisasi kurikulum inti (individualization of the 

core  curriculum) menjadi vital adanya dengan kerjasama dari guru, psikolog 

sekolah dan juga orang tua (Slavin, 2009). 

Dalam prakteknya, pendidikan inklusi membutuhkan berbagai macam aspek 

guna mendukung keberhasilannya. Individual with Disabilities Education Act 

(IDEA) yang berdiri sejak 1990 memberikan arahan mencakup evaluasi dan 

determinasi eligibilitas (evaluation and eligibility determination), yakni 

pendidikan yang tepat dengan rancangan yang menyesuaikan keadaan setiap anak 

atau yang lebih terindividualisasi yang dikenal dengan Individualized Education 

Plan/ individualized educational programs (Program Pembelajaran Individu 

(PPI)), dan juga pendidikan dalam lingkungan yang tidak terlalu ketat (Education 

in the Least Restrictive Environment (LRE) (Santrock, 2004). PPI merupakan 

pernyataan tertulis atas susunan sebuah program yang disusun untuk anak 

berkebutuhan khusus. Secara umum, PPI harus: (1) sesuai dengan kemampuan 

belajar anak; (2) disusun untuk memenuhi kebutuhan belajar anak secara individu, 

bukan selayaknya yang diberikan kepada anak lain secara umum; (3) didesain 

untuk memberikan manfaat bagi kemajuan belajar anak berkebutuhan khusus 

tersebut (Santrock, 2004). 

Sebelum PPI disusun, maka harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu dan 

juga orang tua harus dilibatkan dalam proses evaluasi tersebut. Orang tua yang 

tidak setuju terhadap evaluasi dari sekolah dapat melakukan evaluasi independen 

di luar sekolah. Evaluasi independenpun harus dipertimbangkan sekolah untuk 
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memberikan layanan pendidikan khusus (Wolery, 2000 dalam Santrock, 2004). 

Oleh karena itu penting keterlibatan dan kerjasama orang tua atau wali siswa 

dengan pihak sekolah yang di dalamnya terdapat guru, guru pendidikan khusus 

dan juga pengambil kebijakan lain yang ada di sekolah.  

Clark (2000) menyebutkan bahwa IEP atau PPI hanyalah sebagai alat dalam 

berkolaborasi berbagai pihak yang terkait dalam pelayanan pendidikan khusus. 

Kolaborasi dalam membangun PPI memiliki potensi untuk menciptakan 

perubahan pada bagaimana guru mengajar dan murid belajar (Katsiyannis, 

Conderman, & Defur, 1998 dalam Clark, 2000). Kolaborasi adalah metode untuk 

memecahkan masalah dan belajar bagaimana bekerjasama dengan lainnya. 

Kesuksesan kolaborasi tim PPI bergantung pada komitmen untuk proses saling 

memecahkan masalah dan pengambilan keputusan difokuskan pada keunggulan 

dan kebutuhan siswa, pemahaman tentang kemampuan dan keterampilan anggota, 

dan keinginan untuk menciptakan sebuah instruksi dan rencana pendidikan yang 

berarti untuk pengajaran dan pembelajaran (Cramer 1998 dalam Clark, 2000). 

Lebih lanjut Clark (2000) menjelaskan bahwa PPI menyangkut berbagai hal atau 

informasi yang terpecah bagian-bagiannya, dimana bagian-bagian tersebut 

merupakan informasi yang dikuasai atau dibawa oleh masing-masing individu 

dalam tim PPI. Disebutkan bahwa PPI hanyalah sebuah alat dan yang utama 

adalah proses kolaborasi antar berbagai pihak, khususnya yang seringkali terlibat 

dalam keseharian siswa adalah guru kelas dan guru pendidikan khusus. PPI tidak 

akan bisa tersusun secara sempurna jika tidak dilakukkannya kolaborasi dalam 

penyusunan bahkan pelaksanaannya.      
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 Dari berbagai penjelasan diatas jika melihat sistem pendidikan di Indonesia, 

dalam konsepnya telah disusun berbagai aturan dan undang-undang tentang akses 

pendidikan bagi setiap warga Indonesia. Guna mencapai keadilan bagi seluruh 

rakyat Indonesia, dimana di dalamnya termasuk akses pendidikan yang 

merupakan hal penting dan hak bagi seluruh warga negara Indonesia tercantum 

dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) menyatakan dengan jelas bahwa “setiap warga 

Negara berhak mendapatkan pendidikan.” Pendidikan dapat diakses dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan manusia yang bertujuan untuk memperoleh kualitas hidup 

yang lebih baik dengan ilmu pengetahuan dan semua orang memiliki hak untuk 

mendapatkannya. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia juga memiliki 

hak yang sama dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan kapasitasnya. 

Dukungan pemerintah Indonesia terhadap pendidikan inklusif melalui 

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta 

didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat 

istimewa. Permendiknas tersebut memiliki prinsip pemberian kesempatan bagi 

seluruh peserta didik tanpa memandang kekurangannya baik pada sisi fisik, 

emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat 

istimewa (special talent) dimana mereka dapat mendapatkan pendidikan pada satu 

lingkungan yang sama dengan peserta didik pada umumnya. 

Jika merujuk pada kapasitas dari ABK sendiri yang sebagian dari mereka 

memiliki kekurangan pada bidang akademis dan interaksi sosial maka dibutuhkan 

tenaga pendukung yakni guru pendidikan khusus atau Guru Pembimbing Khusus 

(GPK) itu sendiri sebagai pendidik kebutuhan khusus yang fokus untuk 
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menangani dan mengoptimalkan tumbuh kembang SBK tersebut dengan berbagai 

bentuk kerjasama dengan guru reguler dan juga pihak-pihak terkait lainnya.  

Kenyataan yang ada di Indonesia terkait dengan peraturan yang tercantum 

dalam PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Praturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pada pasal 15 menyiratkan bahwa GPK 

merupakan tugas tambahan saja dari guru reguler dan tugas tambahan tersebut 

selama 6 jam saja. Selebihnya yakni 18 jam dari aturan minimal mengajar 24 jam  

harus dilakukan untuk mengajar siswa reguler atau siswa secara umum di dalam 

kelas besar. Pada dasarnya, guru kelas atau guru mata pelajaran merupakan guru 

yang berlatar belakang pendidikan umum sehingga mereka tidak dipersiapkan 

untuk mendidik anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Oleh karena itu, 

mereka akan sangat memungkinkan untuk kesulitan mengatasi permasalahan di 

kelas manakala terdapat Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Sehingga pada 

sekolah inklusi seharusnya terdapat Guru pendidikan khusus (GPK) yang memang 

secara khusus untuk melayani siswa-siswa berkebutuhan khusus sesuai dengan 

keahliannya (Garnida, 2015).  

Memperhatikan dari hal tersebut di atas maka menunjukkan ketidaksesuaian 

antara latar belakang pendidikan, kapasitas penanganan, kompetensi dan aspek 

pendukung lainnya yang dimiliki oleh guru reguler guna menangani SBK di 

dalam kelas jika merujuk pada aturan terbaru tersebut. Peraturan terbaru tersebut 

juga merupakan perubahan dari aturan sebelumnya yang menyatakan jika sekolah 

inklusi minimal memiliki satu Guru pendidikan khusus (GPK) dimana latar 

belakang pendidikan dan kapasitasnya diatur lebih lanjut dan sesuai dengan 
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kebutuhan dalam penanganan ABK. Dari segi tenaga pendidik saja yakni guru 

reguler dan GPK, terdapat ketidaksesuaian sehingga dalam perancangan, 

penerapan maupun evaluasi Program Pembelajaran Individu (PPI) juga akan 

mengalami kendala yang berarti.    

Salah satu sekolah dasar yang megimplementasikan program inklusi di Kota 

Malang adalah SD X. Penulis melakukan observasi di SD X untuk melihat proses 

penyusunan dan implementasi PPI. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

awal pada sekolah tempat pengambilan data maka didapatkan data bahwa SD X di 

Kota Malang, tidak sepenuhnya mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah 

lantaran dinilai kurang dapat mendukung proses pendidikan di SD X. Menurut 

Wakil Kepala Sekolah I bidang akademik dijelaskan hal berikut: 

 “kami tidak mengikuti aturan terbaru dari pemerintah yakni bagi GPK itu adalah 

guru reguler yang mendapat tugas tambahan. 18 jam adalah mengajar kelas reguler 

di kelas dan 6 jam yaitu jam tugas tambahan digunakan untuk mengajar siswa 

ABK, hal itu tidak diikuti karena kami merasa kesulitan jika mengikuti aturan 

tersebut dan kami menilai bahwa hal itu akan membuat pendidikan bagi ABK tidak 

efektif dan siswa ABK akan terabaikan. Terlebih lagi tuntutan bagi guru reguler 

juga sangat tinggi, sehingga PPI tidak akan berjalan jika kami mengikuti aturan 

tersebut. Sebelumnya kami menggunakan “shadow teacher”, bukan GPK namun 

terdapat evaluasi jika penggunaan “shadow teacher” kurang efektif karena 

bertindak layaknya “baby sitter” saja dan tidak fokus pada perkembangan 

pendidikan siswa ABK yang ditanganinya beda dengan GPK yang sekarang.” 

 

Badan pusat statistik (BPS) telah mengeluarkan data Susenas Triwulan I 

yang menyatakan bahwa sebanyak 9,9 juta anak di Indonesia merupakan anak 

berkebutuhan khusus (ABK) dalam kategori penyandang disability (Winarsih, 

dkk, 2013). Pada sekolah Dasar AS Kota Malang yang merupakan sekolah 

inklusi, terdapat 10 siswa ABK yang memiliki berbagai hambatan sebagaimana 

terdapat pada tabel 1.1 
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Tabel 1.1  Daftar siswa ABK pada SD X 

No. Nama kelas usia Diagnosa 

1 RJD 1 6 th Belum terdiagnosa oleh ahli 

2 MAS 1 6 th Autism Spectrum Disorder (ASD) 

3 MDA 1 7 th Attention deficit disorder (ADD) 

4 MFM 2 8 th Attention deficit hyperactive disorder (ADHD) 

5 AS 2 8 th Attention deficit disorder (ADD) 

6 ARK 3 9 th Autism Spectrum Disorder (ASD) 

7 RFP 4 10 th Autism Spectrum Disorder (ASD) 

8 MAYN 5 11th Autism Spectrum Disorder (ASD) 

9 MHAP 6 12 th Lambat belajar (slow learner) 

10 NAS 6 12 th Attention deficit hyperactive disorder (ADHD) 

Sumber: Dokumen SD X, 2019/2020 

Dari keseluruhan ABK yang terdaftar pada SD X, dapat dipahami dua hal. 

Pertama, karakteristik anak berkebutuhan khusus dapat dirumpunkan pada tiga 

diagnosa yang dialami anak-anak dimaksud, yaitu: (1) ASD (Autism Spectrum 

Disorder); (2) ADHD (Attention Defisit Hyperactive Disorder); (3) Slow learner. 

Kedua, semuanya ABK ditangani khusus oleh GPK dengan sistem 1 siswa 

berkebutuhan khusus (SBK) didampingi oleh 1 GPK. Sistem pendidikan inklusi di 

SD X belum sepenuhnya berjalan maksimal. Dari hasil focus group discussion 

(FGD) pada waka I bidang akademik dan kesiswaan, guru kelas dan GPK 

didapatkan penjelasan berikut: 

“Budaya inklusi sudah berjalan dengan mengajarkan kepada siswa reguler bahwa 

di sekelilingnya terdapat siswa ABK dan juga melibatkan siswa ABK dalam 

kegiatan pembelajaran namun tidak terencana dalam kegiatan pembelajarannya, 

bersifat improvisasi saja. Sudah terdapat PPI atau PPI namun penulisan dan 

pelaksanaannya masih meraba-raba dan bingung  seperti mencoba-coba, hingga 

kini berjalan belum dengan persetujuan orang tua sehingga tidak ada tanda tangan 

dari orang tua. Kendala utama dalam pelayanan siswa ABK berasal dari 

perencanaan yang seharusnya tertulis dalam PPI, karena belum sepenuhnya 

memahami bagaimana cara menyusun PPI dan siapa saja yang terlibat, maka 

membutuhkan pengarahan dari sekolah mengenai hal ini. Guru masih menganggap 

bahwa penyusunan PPI hanya tugas dari GPK sedangkan guru reguler bertanggung 

jawab pada kurikulum dan pembelajaran bagi siswa reguler saja. Penanganan siswa 

ABK hanya dilakukan oleh GPK, belum ada keterlibatan pihak-pihak selain GPK 

di sekolah, meskipun sudah ada siswa GPK yang mendapatkan terapi dari luar 

sekolah”. 
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Timbulnya permasalahan tersebut juga terkait dari kurangnya kesadaran dari 

guru reguler bahwa SBK bukan hanya tugas dari GPK namun termasuk tanggung 

jawab dari guru reguler yang terbentuk dalam kerjasama. Syarat menjadi sekolah 

inklusi salah satunya adalah seluruh pihak dalam sekolah inklusi memiliki 

kesadaran dan menerima inklusi, utamanya bagi guru reguler/ guru kelas 

(Mainstream teacher) dan GPK diperlukan kolaborasi yang kuat dari segi 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi penanganan SBK 

(Smith, 1998). Dalam permasalahan ini, guru reguler belum memiliki kesadaran 

bahwa SBK juga menjadi tanggung jawabnya, namun sudah menerima inklusi 

sebagai bentuk pelayanan pendidikan yang disediakan oleh SD X. 

Kurangnya pemahaman dalam penyusunan PPI diungkapkan oleh Ibu S, 

salah satu GPK yang menyatakan sebagai berikut: 

“kami menyusun PPI berdasarkan belajar secara mandiri dan kami saling 

berdiskusi antar GPK. Kami browsing di internet dan berdasarkan literatur yang 

ada di sekolah. Kami juga tidak mengetahui bahwa guru reguler juga terlibat dalam 

pembuatan PPI, kami berfikir jika itu bukan merupakan tugas kami. Oleh karena 

itu, PPI yang sudah ada belum ditandatangani orangtua dan sudah kami jalankan 

dan terus kami evaluasi bagaimana perkembangan siswa ABK yang kami tangani. 

Kami berharap ada tindaklanjut dari sekolah agar kami tidak bingung lagi dalam 

penyusunan PPI dan pelaksanaan sistem ABK yang ada di sekolah agar pendidikan 

inklusi di SD X bisa berjalan lebih baik. Memang selama ini pendidikan inklusi di 

SD X sudah dinilai baik oleh pihak luar, namun sebenarnya kami merasa bingung 

dan terus melakukan improvisasi guna menutupi kekurang-kekurangan yang ada 

dan hal tersebut banyak membuang tenaga dan pikiran.” 

 

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan yang telah 

disampaikan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang terjadi adalah 

dalam penyusunan PPI belum dipahami jika hal tersebut merupakan tugas dan 

tanggung jawab bersama antara GPK dan guru reguler. Permasalahan juga muncul 

karena GPK maupun guru reguler belum sepenuhnya memahami penyusunan PPI, 
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GPK menyusun PPI berdasarkan belajar mandiri dan mencoba-coba sehingga 

mereka menilai bahwa penyusunan PPI belum bisa berjalan maksimal. Pada 

prakteknya, penyusunan PPI khususnya memerlukan kolaborasi antar berbagai 

pihak meski penyusunan PPI merupakan tugas utama dari GPK. GPK tidak akan 

berhasil manakala GPK menyusun tanpa adanya kolaborasi dengan guru reguler, 

maupun pihak-pihak lain seperti orang tua, terapis, psikolog, dan unsur lain yang 

dibutuhkan.  

Berdasarkan pengambilan data awal, di dapatkan bahwa GPK mengetahui 

jenis-jenis ABK dan beberapa teknik untuk menanganinya berdasarkan belajar 

mandiri, namun dalam penyusunan PPI terkendala informasi dari berbagai pihak 

terkait (guru kelas dan orang tua); dipahami jika dalam penyusunan PPI hanya 

tugas dari GPK, pihak lain tidak terlibat; dipahami jika siswa yang mengalami 

kendala maka masuk dalam kelompok SBK (belum dilakukannya Response to 

Intervention (RtI)); guru dan GPK belum memahami langkah yang tepat dalam 

penanganan SBK hingga penyusunan PPInya; guru dan GPK belum memiliki dan 

menerapkan keterampilan kolaborasi yang merupakan keterampilan utama/ vital 

dalam penyusunan PPI; serta GPK mengetahui proses penyusunan PPI namun 

mengalami kebingungan lantaran bekerja sendiri.  

Berdasarkan data permasalahan tersebut maka tujuan dari dilakukannya 

tindakan dalam penelitian ini adalah guru dan GPK memahami arti penting dari 

kolaborasi dalam penyusunan PPI (merupakan tanggung jawab tim kolaborasi); 

memahami bahwa keterlibatan orang tua adalah penting; guru dan GPK 

memahami langkah-langkah dalam pelayanan pendidikan bagi SBK sehingga 
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guru dan GPK memahami peran dan tanggung jawabnya (sebagai contoh: 

pelaksanaan Response to Intervention (RtI) oleh guru kelas); guru dan GPK 

memiliki keterampilan dalam berkolaborasi khususnya dalam penyusunan PPI; 

serta memberikan gambaran yang jelas terkait langkah dan keterlibatan berbagai 

pihak agar GPK tidak lagi merasa kebingungan karena tuntutan bekerja sendiri.   

Berdasarkan studi pendahuluan ini maka pelatihan penyusunan Program 

Pembelajaran Individu (PPI) perlu dan penting dilaksanakan tidak hanya terhadap 

GPK saja, tetapi juga kepada guru reguler atau guru kelas dimana didalamnya 

juga akan terdapat unsur-unsur kolaboratif yang termasuk landasan dasar (utama) 

bagi tersusunnya PPI yang baik dan sesuai dengan kaidah. Dengan adanya 

pelatihan ini diharapkan keterampilan kolaborasi multidisciplined team (MDT) 

dalam penyusunan PPI dapat terlaksana dengan baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “apakah pelatihan penyusunan PPI efektif 

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kolaborasi antara guru dan 

GPK dalam penyusunan PPI?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari pelatihan 

penyusunan PPI dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kolaborasi 

guru dan GPK dalam melakukan penyusunan PPI. 

 

1.4 Signifikansi Penelitian 

1. Penelitian Kamens (2004), menyebutkan bahwa PPI merupakan pondasi 

dari pengajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Penelitian 

tersebut bertujuan untuk memberikan pembelajaran bagi calon guru 

pendidikan khusus terkait pentingnya penyusunan PPI sebagai dokumen 

yang relevan dan terarah, mencerminkan pada gaya belajar siswa (learning 

style) ABK secara individu dan mempertimbangkan dampak dari PPI 

kepada pembelajar. Penelitian Kamens menggunakan pendekatan 

penelitian tindakan dimana para calon guru pendidikan khusus diharuskan 

untuk menuliskan PPI sebagai bagian dari kursus pendidikan khusus 

sarjana. Para subyek penelitian tersebut didorong untuk menjadi reflective 

terkait kekuatan dan kebutuhan dalam penulisan PPI. Pengalaman mereka 

dalam menulis PPI memberikan peluang konstruktivis untuk belajar 

tentang konten dan konstruksi PPI. Subyek penelitian dilakukan terhadap 

19 sarjana  calon guru dengan sertifikasi ganda program pendidikan dasar 

dan pendidikan khusus sebagai partisipan. Penelitian didesain untuk 

dilakukan perencanaan, perancangan, dan penerapan instruksi dengan 

menggunakan berbagai pendekatan dan strategi yang sesuai dengan 
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kebutuhan anak-anak. Validitas data atau kredibilitas data menggunakan 

teknik triangulasi, data dari berbagai sumber dibandingkan menggunakan 

tampilan data (Miles & Huberman, 1994 dalam Kamens, 2004). Hasilnya, 

para partisipan berhasil merencanakan, merancang dan menerapkan PPI 

dengan baik dan lebih dari itu peneliti menggali data terkait pelajaran yang 

diperoleh partisipan dari pengalaman menulis PPI, refleksi diri terkait 

proses dalam penulisan PPI, pelajaran terkait apa saja yang dibutuhkan 

ketika menulis PPI dan hal-hal penting yang patut dipertimbangkan saat 

menulis PPI. Penelitian ini mendapatkan data jika individualisasi 

merupakan inti dari PPI. Kebutuhan akan kolaborasi juga diterapkan 

dalam penelitian ini dan ketika pengambilan data terkait tindakan 

kolaborasi maka didapatkan jika kebutuhan akan kolaborasi sangat 

dibutuhkan oleh guru pendidikan khusus dalam menjalankan tugas-

tugasnya termasuk dalam penulisan PPI. Peneliti juga menggali terkait 

tantangan dalam menulis PPI, refleksi, tantangan dari personal PPI, serta 

implikasi teknis terhadap guru pendidikan.   

2. Penelitian Jones dan Vail (2014) diterapkan terhadap 12 partisipan yang 

dipilih secara acak namun sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan dan 

didapatkan 11 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Penelitian ini 

diterapkan kepada para calon guru pendidikan khusus guna mengetahui 

pentingnya bekerja secara kolaborasi dengan berbagai pihak karena 

keahlian tersebut yang menjadi penting bagi standar profesional pendidik 

khusus yang bersertifikat. Studi yang dilakukan merupakan single case 
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experimental design yang dilakukan selama satu semester, melalui analisis 

pretes dan postes penelitian eksperimen dalam label kursus seperti ini 

dimana kursus bekerjasama untuk pendidik khusus pralayanan merupakan 

mekanisme umum untuk menyediakan pelatihan ini di Amerika Serikat 

(McKenzie, 2009 dalam  Jones & Vail, 2014). Penelitian ini bertujuan 

untuk membangun keyakinan tentang kolaborasi dengan mitra pendidik 

umum di lingkungan sekolah. Selain itu penelitian ini juga memberikan 

perspektif terkait pentingnya kolaborasi dalam bidang yang akan 

partisipan geluti. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan signifikansi 

perubahan dari sebelum dan setelah pemberian intervensi terhadap para 

calon guru pendidikan khusus dimana intervensi mengutamakan dasar-

dasar kolaborasi yang diterapkan oleh mereka. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah menambah kajian keilmuan 

dalam bidang psikologi khususnya psikologi pendidikan tentang keterampilan 

kolaborasi antara guru dan Guru Pendidikan Khusus (GPK) dalam penyusunan 

Program Pembelajaran Individu (PPI). 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi:  

1. Guru kelas, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui tugas 

dan tanggung jawab guru pada konteks sekolah inklusi khususnya 

keterlibatan guru dalam penyusunan Program Pembelajaran Individu (PPI) 

agar dapat bertindak sebagaimana mestinya. 

2 Guru pendidikan khusus (GPK), hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

pengetahuan bahwa kolaborasi merupakan hal yang sangat penting dalam 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab termasuk dalam penyusunan Program 

Pembelajaran Individu (PPI) serta untuk mengetahui pihak-pihak yang harus 

dilibatkan dalam penyusunan serta pelaksanaan Program Pembelajaran 

Individu (PPI) bagi siswa berkebutuhan khusus yang ditanganinya. 

3 Pimpinan sekolah inklusi, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

mengetahui siapa saja yang harus terlibat dan bertindak dalam penanganan 

siswa berkebutuhan khusus serta dapat menjadi bahan rujukan dalam 

peningkatan kualitas layanan pendidikan inklusi di sekolah. 

4 Orang tua siswa berkebutuhan khusus, penelitian ini dapat dimanfaatkan 

untuk mamahami peran dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan 

siswa berkebutuhan khusus, khususnya dalam bertindak sebagai bagian dalam 

berkolaborasi dalam pelayanan pendidikan inklusi bagi anak.  

5 Dinas Pendidikan, penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan 

pengambilan kebijakan sehubungan dengan pembinaan sekolah-sekolah 

inklusi dalam penyusunan PPI.  
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6 Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

dalam mengembangkan hasil penelitian pada subjek dengan populasi yang 

lebih besar atau pada populasi lainnya yang sesuai, dan atau menggunakan 

pendekatan metodologi lain yang relevan dan sesuai, seperti pendekatan 

kualitatif atau research and development.    
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