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Pengampu (P)  Nurul Sakinah 

Salam, memperkenalkan diri, mempersilahkan peserta untuk saling berkenalan dengan sesama 

grup dalam waktu 2 menit. 

Topik hari ini: 

1. Perkenalan yayasan wahana inklusi karena baru pertama kali bertemu 

2. Diskusi Tema pendidikan inklusi, konsep dan kebijakan pendidikan inklusi 

3 Keragaman peserta didik 

4. Materi identifikasi asesmen dan pengmbilan keputusan 

5. Adaptasi kurikulum 

6. Peran dan fungsi stakeholder  

Kegiatan awal adalah pretest. Tidak ada ekspektasi peserta sebanyak ini, hanya menyediakan 30 

lembar pretest, setelah acara ada posttest. Tidak semua peserta mengisi pretest dan post tes. 

Itu kurang lebih penjelasank kegiatan hari ini. 

KAMI AKAN MULAI PENGENALAN LEMBAGA: 

Wahaana iklusif adalah lembaga yang focus pada pendidikan, tempat di depok, jl. Jawa no 159, Beji, 

Depok. 

Kami berdiri 3 tahun per 19 september, salah satu pendirinya adalah penyandang disanbilitas tuna 

netra yang peduli pada pendidikan anak. Untuk anak penyandang difabilitas tertampung di sekolah 

SLB tapi SLB tidak banyak, ada sekolah regular tapi tidak semua sekolah mau menertima dari 

pengampu maupun sarana dan prasarana. Advokasi anak-anak Berkebutuhan khusus yang sekolah 

regular. Kalau di Depok semua sekolah harus inklusif tapi tidak dibuntuti oleh strategi bahwa guru 

dan sekolah mampu menyelanggarakan sekolah inklusif. 

PENJELASAN VISI MISI 

Beberapa Program lembaga: 

1. Bimbel dari Paud hingga sma 

2. remidi belajar untuk difabel yang bersekolah di sekolah regular 

3. pendampingan guru berupa pelatihan tidak mengintervensi tapi menjadi pusat sumber 
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Sejarah disediakannya bimbel: KKM standar nilai yang harus dipenuhi anak, sementara ada 

kesenjangan intelektual.  

Ada kerjasama dengan mitra dan pemerintah jabodetabek, Perguruan tinggi, professional. Kegiatan 

pendampingan sekolah oleh YWII. Menjelaskan kegiatan YWI termasuk kegiatan meyediakan 

informasi. Kegiatana belajar remedial, memperhatikan peminatan anak. Memberikan informasi dan 

pendidikan sesuai minat. Kegiatan pelatihan di jatim ada PAUD inklusif. Kegiatan bimbel. 

 

TEMA DISKUSI 1: KONSEP PENDIDIKAN INKLUSIF DAN KEBIJAKANNYA 

P  : Sebenarnya ingin dibagi 5 kelompok. Akhirnya tetap di kelompok masing-masing 

kemudian pretest, tolong nanti yang mengisi pretest juga mengisi posttest (orang yang 

sama). 

P : Jangan lupa nama, asal, mohon maaf tidak bisa semua, asal sekolah menjadi asal daerah 

atau asal organisasi. 

P : tolong dikerjakan, kalau sudah tolong diberikan ke panitia yang ada. Nanti ada kertas 

warna biru dan putih yang dibagikan jangan duu diapa-apain. 

(peserta mengisi pretest) 

P : kertas berwarna biru dan putih diberikan ke anggota kelompok, masing masing atu, lalu 

yang warna biru diisi harapan ketika mengikuti workshp, yang berwarna putih 

kekhawatiran apa saat mengikuti workshop. Ada pertanyaan?  

P : yang biru harapan, putih kekhawatiran, nanti dibantu oleh panitia 

(peserta mengisi kertas biru dan putih) 

P : Sudah selesai mengisi baPak ibuk: 

Ps : Belum, biasanya susah orang tua itu 

P : euhm. . Untuk mempersingkat waktu , untuk mempersingkat saya beri waktu 3 menit lagi 

untuk mneyelesaikan pretest ya baPak 

P : Oke, Sudah selesai semuanya? Baik, kita langsung mulai saja ya, untuk mempersingkat 

waktu, kalau harapan dan kekhawatiran belum selesai ditulis nanti dikasih ke panitia. 

P : sudah? Oke, kita masuk ke konsep pendidikan inklusif 
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P : Konsep pendidikan inklusif, nanti saat tema ini kami juga akan mengadakan diskusi. Tapi 

agar diskusi kondusif peserta boleh bertukar agar kegiatan diskusi akan efisien. Coba 

dibantu panitia siapa saja yang bisa pindah? Ibu 4 orang pindah ke belakang mungkin, 

yang 4 orang lain bisa pindah ke sini, jadi tolong kesediannya untuk pindah.  

Ps : ini ngga satu DPO 

P : tapi masih satu lembaga kan? 

Ps : iya 

P : DPO beda – beda tapi satu lembaga yang sama, maksud saya agar diskusinya lancar. Sudah 

seperti ini saja ngga papa. Sudah? Oke kita mulai baik 

Bapak ibu, kalau kita bicara tenntang PI itu kita berbicara tentang keberagaman. Keberagamannya 

bukan hanya sekedar penyandan FIs, bisa jadi keberagaman RAS< suku, Agama, aPakah itu 

keberagaman ibu-ibu? Kalau jenis kelamin saya Prempuan dan baPak laki laki aPakah itu 

keberagaman? Iya. Keberagaman peserta didik di sekolah jadi bukan hanya penyandang difabilitas 

tapi RAS, jenis kelamin, agama, atau kebergaman fisik, bisa dibilang sebagai keberagaman. 

Konsep pendidikan inklusif berbicara tentang keberagaman peserta didiknya, karena keberagaman 

tersebut harus diakomodasi. 

Jadi pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menyertakan semua anak berpartisipasi pada situasi 

yang sama. Anak penyandang tuna rungu belajar pada situasi yang sama dengan anak regular. 

Kalau sekolah tidak punya anak difabilitas, aPakah sekolah tidak meruPakan sekolah inklusif? Jadi 

walaupun sekolah itu tidak mempunyai anak keberagaman fisik tapi sekolah tersebut bisa 

menyelenggarakan sekolah inklusif, sekolah ramah anak? 

Nah, di sini, mungin ibu dari beberapa latar belakang, jadi duskusinya nanti saya beri kertas, cba 

baPak/biu sebutkan ciri-ciri kegiatan atau aktifvitas pendidikan inklusif di sekolah, atau ciri – ciri 

yang bukan itu seperti apa, yang ibu baPak tau, mungkin ini, mungkin ini, ya tulis saja.  

Ps : yang dimaksud, sekolah yang sudah terdaftar sebagai sekolah inklusi atau bagaimana? 

P : jadi gini aja, yang mencerminkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan inklusi dan yang 

tidak, faham? Jadi kegiatannya. Itu ya buk ya? 

P : kenapa Pak, silahkan, tunggu sebentar Pak, Pakai mik, biar kedengar 

Ps : kebetulan saya belum tau betul tentang inklusi atau infklusif: 
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P : jadi inklusi kata beda, kalau inklusif kata sifat, jadi bukan satuan pendidikannya 

Ps : jadi makanya saya tanya, inklusi atau inklusif? Nah yang dimaksud kalau sekolah infm 

P : oke yang berhubungan dengan sekoah formal, jadi sebenarnya…. Jadi gini, sekolah informal 

bisa mencerminkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan iklusi. Yang baPak ibuk ketahui 

saja. Saya beri waktu sepuluh menit untuk diskusi. 

(peserta berdiskusi) 

P : waktunya 5 menit lagi ya, ibu, baPak.  

P : BaPak ibuk waktu kurang 3 menit lagi ya buk, Pak. 

P : sudah, waktunya sudah habis. Oke. Ehh. Karena waktunya sudah habis kita langsung 

presentasi. Kelompok yang sudah selesai? Ini kelompok 1-8 (menunjuk tempat duduk) 

kelompok yang sudah yang mau presentasi terlebih dahulu. Ini kelompok satu. Satu dulu ya 

Pak, setelah kelompok satu kelompok 8. 1, 8, 5, 7, habis 7 siapa lagi? 4. 6? 6. Baru 2. 

Kelompok 1 dulu. Presentasinya di tempat masing masing ngga usah di depan. Silahkan 

langsung Pak. Waktu presentasi 3 menit buk 
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SESI DISKUSI I 

 

Ibuk kel. 1: kami kelompok 1 yang terdiri dari 8 orang 

INKLUSI 

1. Terdapat siswa difabel 

2. Aksesibilitas sudah ada atau terpenuhi 

3. Ada GBk 

4. Modifikasi kurikulum 

5. Asesmen untuk menentukan program 

6. Semua guru mampu berinteraksi dengan ABK 

7. Ada penerimaan antar siswa secara social kultural 

8. Terdapa pembeljaraan kompensantoris, sesuai kebutuhan anak 

9. KKM disesuaikan disesuaikan dengan kemampuan siswa 

BUKAN: 

1. menolak siswa ABK 

2. tidak ada aksesibilitas 

3. Guru tidak paham ABK 

4. kurikulum masih standar nasional 

5. Pembelajaran klasikal 

6. KKM disamakan semua siswa 

7. Tidak ada GPK tidak ada yang faham ABK 

8. Sekolah tidak dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusi 
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Ibu kelompok 8 :  

INKLUSI 

1. fasilitas pendidikan aksesibel 

2. materi pendidikan 

3. asesmen  

4. guru memahami konsep pendidikan inklusif 

BUKAN 

1. hanya kebalikan dari yang mencerminkan, tidak menerima siswa ABK, Tidak aksesibel, 

Tidak mensosialsikan pendidikan inklusif 

P : lanjut ke kel 5. Oh iya baPak silahkan. Miknya 

 

BaPak Kelompok 5: salam,  

INKLUSI 

1. Adanya aksesibilitas bagi dif di sekoleh meliputi interpreter 

2. Adanya awareness dari lingkungan sekitar 

BUKAN 

1. Adanya penolakan siswa dif 

2. Tidak adanya aksesibilitas 

3. Tidak adanya awareness dari lingkungan sekitar 

4. Ada salah seorang kawan yang selama masa sekolahnya tidak diijinkan olahraga, padahal 

mungkin jiga deberi akses siswa dapat berpartisipasi 

P : silhkan kelompok 7 

Ibuk Kelompok 7 : salam, hampir sama kelompok lain sepertinya kami semua memiliki 

sedikit perbedaan 
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INKLUSI: 

1. Adanya sarana atau aksesibilitas, tangga … ataupu toilet 

2. Tenaga pengajar bisa mengajarkan, harus memiliki kapasitas dari keragaman difabel 

3. Siswa yang beragam 

4. Kurikulum disesuaikan, ini agak susah ya, jadi ini kan sekolah regular, tentang kurukulum 

yang disediakan di sekolah 

BUKAN 

Kebalikan dari sekolah yang mencerminkan 

 

P : kelompok 4 

BaPak kel 4: setelah diskusi kami merumuskan 

INKLUSI 

1. Akses Bahasa untuk tuli 

2. Sekolah menerima difabel dan tidak 

3. Pendidik  

4. Aksesibilitas 

5. Pusat studi dan layanan dif di UNi 

6. Tidak ada diskriminasi 

7. Lembaga mahasiswa dif 

8. Pendampingan dif bagi siswa yang bs 

9. Sistem penilaian khusus namun setara 

10. Sekolah menerima difabel khusus untuk maju 

BUKAN 

1. Tidak meneriwa siswa dif 



Rekam Proses Lokakarya Tematik Pendidikan Inklusi - YWII   9 
 
 

 

2. Tidak ada pendamping dif 

3. Fasilitas dan infra tidak akses 

4…. 

5. Adanya diskriminasi 

 

Kelompok 6 : baik terimakasih, dengan landasan bahwa inklusi adalah tentang berkeragaman 

sehingga kita tidak melulu tentang dif, jadi kami punya 3 sementara yang 

INKLUSI 

1. Menerima semua anak tanpa pilih 

2. Menyediakan fasilitas yang mendukung bagi semua 

3. Tidak ada perbedaan bagi semua 

BUKAN 

1. Terjadi diskriminasi 

2. Tidak peduli terhadap kebutuhan fasilitas 

3. Masih menerapkan kurikulum nasional 

P : silahkan Pak, atau ibu 

 

 

Ibuk kel 3: jadi di sini ada ciri-ciri 

INKLUSI 

1. Menerima siswa dif 

2. Aksesibilitas fisik dan non fisik(guru memahami kebutuhan siswa abk) 

3. Adanya guru pendamping  

4. Kurikulum disesuaikan siswa ABK yang tidak bisa mengikuti kur nas 
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BUKAN 

1. Tidak menerima siswa ABK 

2. Tidak tersedia aksesibilitas 

3. Tenaga pendidik tidak faham pendidikan inklusi dan tidak mau tau apa itu inklusi 

 

P : kelompok 2, silahkan 

Mbak Kelompok 2: mungkin sudah sama dengan kelompok lain mungkin ada sedikit berbeda 

INKLUSI 

1. dalam suatu sekolah ada perbedaan / keragaman rasa guru agama sesuai  

2. aksesibilitas 

3. Modifikasi materi kurikulum 

4. Pembelajaran akomodatif dan kompensatif 

5. Assessment 

BUKAN 

1. Tidak menyediakan guru agama sesuai kepercayaan yang beragam 

2. Sarana dan prasarana tidak aksesibel, 

3. Masih minim tenaga pengajar dif 

4. Tidak terdapat assessment bagi siswa. 

 

P : dari masing-masing kelompok sudah ada semua tentang pendidikan inklusif 

Jadi gini, kenapa harus pendidikan inklusif? Jadi untuk menghilangkan resistensi guru. Karena 

adanya keberagaman maka harus diakomodir kebutuhan masing masing pes. Didik. Jika ada 

keberagaman siswa, guru tidak bingung, maksudnya mampu untuk melayaninya. Bagi siswa, Jadi 

ada sifat empati, saling menghormati, meningkatkan kolaborasi. Bagi guru menumbuhkan sifat 

empati. Setelah ada keberagaman, mau tidak mau guru harus mencari informasi dari berbagai 

bidang. Misal dia punya anak tuna netra jadi dia harus mau tahu tentang tuna netra. 
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Empati, sifat kewajaran, jadi kalau ada teman siswa yang berbeda dianggap wajar. Mindset kita, 

kalau di mindset kita saja dif itu tidak normal, tidak sempurna, maka mindsetnya saja tidak 

inklusif.berubah dahulu mindset, bahwa dif bukan manusia tidak beruntung, kalau kita sudah 

membedakan di mindset itu sudah tidak inklusif. Semua itu sempurna, karena ciptaan tuhan. 

Karakteristik Pendedikian Inklusif 

1. fleksibel, bisa dari kurikulum. Harus fleksibel. Yang diPakai yang mana? Kurikuum yang 

diPakai dalam pendidikan inklusif adalah kurikulum nasional, kenapa nasional? Karena ini 

bukan SLB. Jadi kurikulum SLB bisa diadaptasi di sekolah formal regular. Di sini arti fleksibel 

artinya ngga melulu memakai kur. Nasional tapi bisa dimodif. Di lingkungannya juga, 

aksesnya. Kebijakan sekolah fleksibel. Harus ada sifat fleksibel 

2. Dukungan. Dukungannya yang simple, pertama dari orang tua, yang kedua mungkin 

sekolah formal dari guru, dkungan kepsek, dinas terkait, rt rw, jadi dukungan harus ada 

3. Koperatif. Harus bersinergi antara siswa, oratu, guru dan stakeholder 

4. partisipasi. Sudah beragam tapi tidak berpartisipasi? Artinya semua anak harus 

berpartisipasi. Anak berpartisipasi dalam proses pembelajaran 

5. ada kehadiran bersama, semua anak tidak boleh dibedakan dalam satu iklim. Semua anak 

tidak dibedakan harus hadir bersama dan berpartisipasi bersama 

6. pencapaian. Gini lho buk, kalau di sekolah formal itu biasanya hambatannya di hambatan 

intelektual. Kriteria ketuntasan minimal (KKM). Yang beda adalah indikatornya. Jadi dalam 

belajar ada kurikulum silabus ada kompetensi dasar. Nah indikatornya diotak oatik, isiannya 

yang berbeda, tapi nilai tidak diotak atik. Kalo 7 ya 7 sama tapi indikatornya beda 

7. adaptasi. Kurikulum tetap sama tapi bisa mengadaptasi dari SLB tapi bukan diduplikat. 

Adaptasi misalnya ada deaf butuh jurbah, artinya guru harus bisa mencari pusat sumber 

kemudian berbagi, dan melihat kurikulum atau kegiatan Bahasa isyarat, boleh 

dimasukkan/diselipkan tapi kurikulum tetap nasional 

8. penyesuaian. Entah sarana prasarana, kurikulum, metode. Baik non formal maupun formal 

9. Non formal misal kelas vokasi bisa dijadikan inklusi. Intinya karakter terbeut harus ada di 

pendidikan inklusi 

KONSEP UTAMA PENDIDIKAN INKLUSI 

1. Kehadiran bersama 

2. Berpartisipasi 

3. Adanya capaian, jangan didiamkan, jangan didiamkan, missal guru tidak boleh 

mendiamkan harus ada capaian dari ABK melihat kondisi ABK 

CIRI SEKOLAH INKLUSIF 
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1. Adanya keragaman siswa 

2. Adanya layanan pendukung, guru kelas, kreatif inisiatif, mengerti karakteristik anak. GPK 

jembatan antara guru kelas dengan siswa. GPK tidak mengajar, mengajar 

kompensatoris. APakah perlu ada? Perlu. Tapi kalau tidak ada aPakah pendidikan inklusif 

tidak terselenggara, terselenggara, guru harus mau mencari info. Sarana prasarana, 

pusat informasi. Keterlibatan masyarakat. 

3. lingkungan fisik sekolah. Mudah dijangkau dan aksesibel 

4. lingkungan social sekolah. Melihat perbedaan siswa sebagai sesuatu yang wajar. Karena 

kita semua sama. 

Selanjutnya kita akan belajar kebijakan tentang pendidikan inklusif. Nati kita akan bahas, karena 

dikejar waktu. Kurang lebih 5 menit. Ada yang bertanya? 

SESI TANYA JAWAB I 

Pertanyaan: 

Nama: rahman 

Asal: al kahfi sleman 

1. Saya masih belajar di sini, saya kurang faham shadow dengan GPK, pendidikan inklusi kan 

melibatkan orang yang belum tahu inklusi. Kebanyakan permasalahan sekarang kana da siswa dif 

yang bertemu orang tidak tau. Dosen juga kalu tidak tau bagaimana cara mengajar dif ya loooos 

aja. Yang saya tanyakan orang di luar kan tidak tau shadow dan GPK 

P : keadaan di lapangan siswa dif bertemu pengajar yang tidak tau cara mengajar diff. jadi 

begini mas, saya, kami, wahana, agar virus yang kami punya menyebar ke teman-teman yang belum 

tau. Jadi bagaimana dengan pengajar yng tidak kompeten? Pemeritnah mencanangka UU inklusi 

tanpa ada usaha pengajar yang kompeten mengajar dif. Tapi saya piker begini penyebaran info 

harus luas tentang inklusi. Mendatangi sekolah yang belum mengetahui sekolah inklusi, 

mengatakan pada PJ sekolah, kami ini ada, lalu aPakah adil? Kalau anak anak ciptaan Tuhan tidak 

dilayani sebagaimana anak lainnya. Ilmu itu kan seumur hidup menyarankan guru mendalami ilmu 

pendidikan inklusif. DPO bertugas sebagai sumber info untuk menyebar pengetahuan tentag dif 

dan pendidikan inklusi. Tapi memang permasalahan itu di lapangan masih ada, karena 

permasalahan ini masih krusial. Peran DPO untuk menyebarkan info bagi orang tidak tahu. GPK 

direkrut dari PLB trus jadi guru di salah atu sekolah formal tapi yang abu abu tugasnya. GPK itu 

membantu guru kelas untuk menyusun program bagi kelas inklusif. Jembatan antar guru-siswa 

guru-ortu. Shadow teacher, missal deaf kesulitan di kelas, shadow teacher mendampingi. GPK 

membantu intervensi ke skolah menyusun kurukulum adaptatif. 
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Nama : Masita,  

Asal : Kalasan 

2. Strategi advokasi 

P : kami melakukan kerjasama dengan pemerintah, organisasi inter, tapi kami lebih dulu 

melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah,ke kepsek, kami tanyakan aPakah ada anak dengan 

hambatan baik intelektual maupun fisik, kita tanyakan kesulitassnya, kemudian menawarkan 

bantuan. Anak juga diadvokasi. Kita ambil guru tak kompeten dilatih. Kita menyebar info tanpa 

biaya. Mendatangi UPT sebagai pengawas sekolah untuk mendampingi sekolah, kalau tidak 

mempan naik lagi ke Dinas.  

Sekolah  pengawas sekolah  dinas 

Dilanjutkan jam 1 mohon datang tempat waktu agar semua materi tersampaikan , silahkan sholat 

jumat bagi muslim. 

REHAT 
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SESI DISKUSI 2 

P : kita lanjut kebijakan terkait, karena dalam karakterisitik konsep ada kebijakan terkait 

pendidikan inklusi. Namun ada kesimpang siuran karena masih belum sempurna. Ee. Ini ada 

contoh dari kemendiknas no 0 th. 2009 lalu kopian UU untuk penyandang disabilitas. 

Sebenarnya kita ada kebijakan yang memayungi disabilitas untku anak di seluruh Indonesia. 

Nah, kita tidak banyak, apa ya? Menyinggung soal UU tersebut, baPak dan ibuk bisa meminta 

soft filenya. Kita lanjut keberagaman saja ya buk 

Kita ke keberagaman peserta didik. ada berapa 3 ciri pendidikan inklusi tadi buk? 3. apa saja? 

Ps : kehadiran bersama, adanya capaian, dan berpartisipasi 

P : Ada kehadiran bersama, partisipasi dan capaian. Kita lihat video: 

(peserta melihat video tentang kebijakan untuk memungkinkan partisipasi dalam proses belajar dan 

mencapai tujuan masing-masing). 

Subs: 

Dalam sebuah kelas di hungaria seorang mampu berpartisipasi dalam kelas dengan memakai alat 

pendengar, guru bekerja untuk kemitraan  

Bekerjasama dengan professional mampu bekera sebagai tim, sekolah berupaya mencapai sekolah 

inklusif, 

P : sudah Pak, buk, mudah mudahan tidak ngantuk? Di sini siapa yang punya ice breaking ya? O.. 

gimana buk?  

Ps : Inklusi? Yes, Indonesia? Inklusi. 

P : apa saja keberagaman yang terlihat dari video tersebut, lalu apa saja dampak keberagaman 

tersebut dalam proses pembelajaran menurut video? Setelah itu bagaimana mengatasi 

dampak tersebut? Dari satu kelompok menyatakan hasil pendapatnya. Ada pertanyaan? 

P didik :  

P : jadi tadi saya bilang ada konsep inklusi. Video tadi memperlihatkan keberagaman pada 

beberapa negara berkembang. Ada lagi pertanyaan? Sudah. Saya kasih waktu 5 menit mulai 

dari sekarang. 

(peserta berdiskusi) 
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P : dua menit lagi waktunya. 

P : sudah habis waktunya, jadi kelompok mana yang mau duluan berpresentasi. Kelompok 6, 7, 

sek saya tulis ya… siapa lagi? 2. 4. 8. Kelompok 3. Belum? Kita mulai dari kelompok 6 akan 

memaparkan hasil diskusinya 

Kelompok 6: kami dari kelompok  kami akan menjelaskan keberagaman dari video 

KEBERAGAMAN 

1. keberagaman yang pertama fisiknya, tadi ada daksa tunanetra 

2. keberagaman ras 

4. jenis kelamin  

DAMPAK: 

1. sarana dan prasarana. Perlu dimodifikasi, contohnya yang Pakai kursi roda  

2. cara mendidik melibatkan semua anak 

PEMECAHAN  

1. diskusi 

Kelompok 7 : salam. Dari kelompkk 7 identifikasi video yang diputar hampr sama kelompok 

sebelah 

KEBERAGAMAN: 

Jenis kelamin, RAS, 

DAMPAK: 

Mungkin itu lebih menumbuhkan empati dari anak – anak normal maaf non disabilitas, tergabung 

di kelas inklusi bergabung dengan ABK tumbul empati ada anak yang menolong temannya menulis 

dan mendorong kursi roda. Secara tidak langsung meninmbulkan kerjasama antar banyak pihak. 

PENANGANAN: 

Terdapat beberapa modifikasi yang diberikan untuk menunjang keberlangsungan pendidikan 

inklusi, seperti papan tulis direndahkan. Disediakan alat bantu khusus yang menunjang kegiatan 

belajar mengajar. 
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Kelompok 2 : Delisa dari Aceh.  

KEBERAGAMAN: 

Dari dua kelompok sebelumnya hampir sama 

DAMPAK: 

Saling menghargai ibaratnya seperti ini dari banyak permainan berwarna merah ada satu permainan 

berwarna hijau, maka warna hijau tersebut yang menjadi sorotan. 

PENANGANAN 

Dengan fasilitasnya. Saya mengalami saya tuna daksa. Saya seperti hijau di antara banyak merah 

tadi. Saya dari SMK dan saat sekolah berkutat dengan fiber optic. Saat semua teman harus naik 

tiang untuk mengotak atik fiber optic sementara saya tidak bisa, saya menolak untuk diam, kalau 

saya tidak bisa menaiki tiang ya bagaimana caranya tiang itu yang datang ke saya sehingga saya 

tetap bisa mengotak-atik fiber optiknya. 

P : ya, menanggapi bahwa dari situ ada fleksibel, kalau tidak ada sarana aPakah berhenti? 

Tidak. 

Kelompok 4: 

KEBERAGAMAN: 

Sama dengan kelompok lain. Kami garis bawahi PI berlaku universal jadi tidak ada hambatan  

DAMPAK: 

Kerjasama minor mayor jadi semua berasa terlibat dalam semua kegiatan 

PENANGANAN: 

MenaNgani sesuai kebutuhan  

P : trus dari kel. 8 

Kelompok 8 

KEBERAGAMAN: 

Fisik dan mental 
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DAMPAK: 

Menimbulkan sikap saling tolong menolong dan saling  

PENANGANAN: 

Memberikan penanganan sesuai dengan kebutuhan 

P : satu atau tiga dulu? Siapa ini? O kel.5. maaf. Silahkan 

KELOMPOK 5 

KEBERAGAMAN: 

Tidak perlu kami jelakan 

DAMPAK: 

Ada yang satu kelas berasal dari beberapa golongan. Ada yang satu kelas satu golongan difabel. 

DamPaknya kaum difabel terbeut tidak bisa berkomunikasi dan menikmati keanekaragaman di 

pendidikan inklusif 

PENANGANAN: 

Semua golongan difabel dijadikan satu kelas dan belajar bersama 

Kelompok 1: Mila dari Pusat Rehab yakum 

KERAGAMAN: 

Keberagaman fisik, intelejensi, 

DAMPAK:  

Negative ada nya partisipasi tidak merata 

Positif timbul rasa empati dari teman teman sekelasnya 

PENANGANAN 

DamPak negative: Melakukan modifikasi di beberapa aspek termasuk sarana dan prasarana. 

Kelompok 3:  

KERAGAMAN: 
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Tidak jauh dari teman teman, beberapa jenis difabilitas, gender, ras, warna kulit dsb. 

DAMPAK 

Partisipasi sosialnya, ada dampak negative dan positif. Negative ketika anak dif dalam kelas dan dia 

tidak direspon dalam kelas. 

PENANGANAN 

Partisipasi social harus mengkover ABK baik dari guru, teman-teman sekelas. Modifikasi alat lainnya 

untuk aksesibilitas. Begitu juga dengan teman. 

P : tepuk tangan. Ehhh.. berbicara tentang keberagaman tidak hanya soal fisik bisa ras, agama, 

jenis kelamin. Kalau dampak positifnya banyak yang termasuk karakteristik pendidikan inklusif. Ada 

adaptasi juga termasuk dalam karakteristik PI. Jadi keberagaman bukan hanya soal fisik tapi juga 

yang lainnya ada positif dan negative. 

Cara menanganinya membutuhkan anggaran dan dana tapi kita bisa menggunakan apa yang ada. 

Fleksibel sekali asal ada kemauan. Lalu lanjut ke identifikasi assessment dan pengambilan 

keputusan. Ini ranah guru, tapi apa salahnya saya berbagi dengan b/i 

Identifikasi itu proses menemu kenali. Jadi contoh ada anak yang kalau baca dekat terus. Belum 

tentu low vision. Kita melanjutkan ke assessment untuk melihat lebih detail. Assessment ini nantinya 

merujuk pada pengambilan keputusan. Anak ini mampu untuk bersekolah di sekolah regular apa 

harus di sekolah khusus. Jadi assessment yang bisa dilakukan oleh guru adalah assessment 

akademik, kalau dokter ya assessment medis. Perkembangan apa saja yang diassessment? 

Oerjembangan kignitif, motoric, komunikasi, social emosi, kemampuan bantu diri. Eksternal riwayat 

kesehatan. Caranya melauli wawancara, observasi dan teks. Semua orang bisa melakukannya. Kalau 

guru memiliki murid yang mempunyai murid yang bacanya dekat terus. Dia bisa mewawancari 

ibuknya. Ternyata ibu menjawab di rumah juga seperti itu. Sarankan ke dokter. Kalau tidak mampu 

ke dokter lakukan penilaian sendiri untuk sementara untuk mengakomodir. Observasi berapa kali 

anak ini membaca dekat terus? Di sini guru belum tahu bisa jadi bukan keberagaman fisik tapi 

keberagaman mental. Hal – hal sederhana bisa dijadikan assessment jika tidak mampu dirujuk ke 

dokter. Jangan sampe karena pendanaan yang minim langsung mandek. 

Identifikasi (temu kenali) assessment bisa dengan observasi tes dan wawancara  kita akan 

membuat profil anak. 

Misalkan kita mau assessment tetangga ni, harapannya setelah dari sini baPak ibuk bisa melakukan 

assessment ke tetangga. Profil siswa ini kemampuan akademiknya seperti apa? Keluarga 
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bagaimana? Kemandiriannya bagaimana, lalu tentang social emosinya kemudian kesehatannya. 

Artinya karena ada keberagaman kita harus tahu karakteristik. Untuk mempermudah kita dalam 

pengambilan keputusan. Sampai sini ada yang mau tanya. 
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SESI TANYA JAWAB 2 

Pertanyaan  bu elin 

Yang saya mau tanya adalah kita mengetahui anak yang lambat belajar dengan anak yang malas 

belajar bagaimana? 

Tanggapan  Mbak Mila: bagaimana mengetahui? Ya dengan assessment tadi, dari akademik, 

kalau dari akademik nya tidak ada masalah lalu keluarganya, emosi dan social serta 

kesehatannya. Ketika hal tersebut sudah terkumpul semua maka kemungkin bisa diketahui.  

P : lakukanlah assessment. Benar kata mbak mila tadi. Saya punya anak kelas 3 masih belum 

bisa baca tulis pernah tidak naik kelas 1 kali karena dibiliang bodoh oleh sekolah. Lalu kami lakukan 

wawancara. Ternyata memang bukan tuna grahita tapi dysselexia. Nah itulah gunanya assessment. 

Ibu waktu itu tau dia ada hambatan dari mana? Akademik? 

Bu elin : kalau ada yang lambat belajar langsung hambatan belajar, ada anak apa langsung autis. 

P : jadi gini aja, kami bisa bantu dengan instrument. Ada instrumennya. Itu memang gunanya 

assessment tadi, makanya ruang lingkupnya bukan hanya pendidikan. Ada social ada emosi. Kalau 

tiba-tiba anak autis ni. Itu hanya identifikasi. 

Lamban belajar itu ada anak yang nilainya lebih rendah dibanding anak lainnya. Ada tuna grahita, 

jauh, nilainya 1 kalon ngga 2, kalo ngga 3. Kalao kesulitan belajar.  

Rizki pertuni probolinggo : Mbak boleh saya tambahkan. Dalam profil itu muncul profil 

kesehatan dan psikologi. Kalau pihak sekolah tidak mampu kita bisa bekerjasama dengan pihak lain. 

Agar profil yang kita peroleh sesuai dengan hasil professional. Kemudian ada dari psikolog. Jika dari 

keterangan tes IQ di bawah rata-rata maka tuna grahita. Kemudian khusus untuk autism dokter dan 

psikolog tidak cukup tapi ke psikiater. Karena autis ini bukan gangguan fisik tapi syaraf, ngga bisa 

ngomong tu belum tentu autis. Kalau misalkan dia ….. 

P : Pak riski betul terimakasih atas rekomendasinya. Jadi guru haya assessment akademik. 

Yang lainnya bisa dilakukan praktisi ilmunya. Jadi kalau ortu tidak mampu jangan berhenti sampai di 

situ. Sudah jelas? Identifikasi dan assessment. 

. 

. 

. 
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Saya punya anak umur 5 tahun. Saya bukan dari PLB jadi saya tanya ke teman yang PLB. Hafalan 

kemudian braille teks. Nah dia tuh ngga bisa 3 bulan. Jadi saya buatkan modifikasi media. Jadi yang 

mau saya tekankan, kalau dana tak ada jangan diam. Maksudnya dari kurikulum dapat dimodifikasi 

di media juga bisa dimodifikasi. 

Oh ya saya mau bilang ini. Ada RPP di situ. Ini bentuknya harian kan, jadi hari ini mau belajar apa. Ini 

juga bisa dimodifikasi. Indikatornya harus dimodifikasi. RPP itu satu untuk semua anak. Tapi yang 

mengakomodasi semua anak dengan keberagaman. Misal angka satu untuk tuna grahita, angka 

dua untuk blab la bla. Oke sampai sini ada pertanyaan? 

SESI TANYA JAWAB 3 

Pertanyaan : Tadi sudah dijelaskan anak berkebutuhan khusus ngga ada gifted / CB? (Cerdas 

istimewa berbakat istimew) 

P : Misalkan anak lain mengerjakan 10 menit dia bisa 5 menit. Caranya memodifikasi 

pembelajaran. Ada duplikasi ada modifikasi. Modifikasi ada adisi substitusi omisi dan 

simplikasi. Tapi intinya itu ya mbak kalau yang CB harus ditambahkan. 

Perbedaan PPI dan RPP. PPI Itu yang dibuat per anak. Kalau RPP satu RPP buat semua anak. Kalau 

misalkan ada anak yang sudah dikurikulumnya sudah dimodifikasi, bagaimana pak Rizki 

ada yang mau ditambahkan. Oh ya, pak Rizki akan menambahkan, 

Pak rizki : Adakalanya inklusi itu tidak harus selalu di jam sekolah. Jadi anaknya ditarik dari kelas 

umum di kelas khusus. 

Mbak Mila : jadi kelas-kelas dalam inklusi itu bermacam-macam ya. ada waktu khusus siswa 

ditarik ke kelas sumber bisa ketika waktu sekolah atau di luar jam sekolah. 

P  : Oh Pak Didik. Silahkan Pak didik, tunggu saya ambil mik dulu 

Pak didik : terimakasih waktunya, tadi kan pendidikan inklusi dan keberagaman. Kalau ada kelas 

khusus kemudian untuk belajar Bahasa isyarat, kan itu juga bermanfaat buat yang lain. 

Karena untuk penyandang cacat itu, yang perlu dididik itu bukan hanya tunanya saja tapi 

juga orang lain di lingkungan sekitar 

Pak rizki : yang dimaksud anak ini ditarik dari kelas umum menuju kelas khusus karena anak ini 

belajar dari awal diajari dulu Bahasa oral. Sedangkan dari Pak didik itu juga bisa, Mungkin 

ketika class meeting sudah tidak ada KBM bisa diisi Oleh BPK tentang braille, Bahasa 

isyarat, dan cara menangani tuna. Tapi tidak dalam kegiatan belajar sehari – hari. 
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P : jadi program kompensatoris ini kan bisa diadaptasi dari sekolah khusus, seperti mengajak 

anak ke kelas khusus, tapi bukan berarti tidak ada sosialisasi. Tidak perlu anggaran khusus, 

misal waktu MOS atau pembagian raport. Nantinya juga akan diperkenalkan ke teman 

teman cara berkomunikasinya seperti itu. Ada lagi? Oke kalau tidak ada pertanyaan. Tadi 

saya sudah bilang adanya hubungan di karasteristik inklusi. Adanya stakeholder: 

pemangku kepentingan. Siapa saja? Peserta didik, ortu, guru kepala sekolah dan warga 

sekolah lain, orang kantin dan lain lain mereka juga harus tau. Terus ada komite sekolah, 

pengawas sekolah, ada pusat sumber ada LSM lokal, nasional dan inter, univ, pemerintah, 

professional dan masyarakat. Kalau pemerintah fungsinya untuk apa Pak? 

Ps : penentu kebijakan, regulasi. 

P : kalau univ buat apa? Pusat sumber. Apa fungsinya pengawas? 

Ps : untuk memantau yang telah dilakukan sekolah terebut 

P : memantau 

Ps : supervision. 

P : kalau Pak rizki bagaimana Pak, pernah menjadi pusat sumber sekolahnya? Bisa diceritakan 

sedikit? 

P Rizki : karena ada Pendidikan inklusi sekarang. SLB dijadikan pusat sumber. GPK diambil dari 

sekolah itu sendiri. Guru dari SLB dijadikan konsultan terdekat. Hanya sebagai konsultan 

saja. Nah ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah. 

P : nah pengawas ya sudah pasti mengawasi. Intinya harus bersinergi. Ini urusan kita semua 

melakukan peran sesuai fungsinya. Fungsi peserta didiknya itu apa si? Saling memotivasi, 

tidak cepat berpuas diri. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Pak rizki mau nambahin dulu. 

Pak rizki : terkait dengan PI karena tidak semua di sini guru ya. jadi di sini kita paling tidak 

memotivasi peserta didik dan stakeholder. Terutama pemerintah…. Yang terkait dengan 

penyelenggara pendidikan. Kebanyakan sekolah menerima inklusi karena takut terkena SK 

bukan karena peduli. 

Pak aji: Bagaimana sebenarnya gambaran pendidikan inklusi yang ideal? Jadi ada gap antara 

pendidikan inklusi dan pendidikan khusus. Banyak yang berasumsi keluaran sekolah 

khusus masih tetap lebih unggul dari keluaran sekolah inklusi.  
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P : saya berbicara meunurut pengalaman saya ya Pak, jadi betul kata Pak Rizki. Jadi memang 

sampai sekarang masih ada gap. Tapi aPakah ada penelitian aPakah … dalam artian pasti 

ada baik dan buruknya mau sekolah di sekolah inklusi ataupun sekolah khsusu. Masalhnya 

ketika sekolah khusus terbatas, maka sekolah regoler itu bentuk kita mengakomodir agar 

pendidikan bisa di… 

Karena awalnya pendidikan inklusi ini muncul di pendidikan dasar. Lalu di Jatim sudah dicanangkan 

paud inklusif. Jadi seharusnya dari awal, bentuk deteksi dini.  

Ibu Masita : semakin menarik ya, saya bukan guru maupun yang terlibat dengan dunia 

pendidikan. Tentang penetapan sebagai sekolah inklusi karena ada SK dari pemerintah 

atau karena memang ada GPK di sekolah. Stakeholder terutama universitas, banyak 

alumni PLB dari alumni yang dibutuhkan namun tidak ada kerjasama untuk 

menempatkan alumni ke sekolah yang membutuhkan. Sebenarnya ada potensi namun 

tidak terkoordinasi jadi tidak termaksimalkan. 

Pak Didik : kalau boleh tentang stakeholder. Maaf saya juga agak prihatin si dengan 

pemerintah karna mereka membuat UU juga dengan tenaga. Dan ini tidak bisa dilihat 

hanya dari satu sisi saja. Asal usul munculnya pendidikan inklusi ini dari mana si? 

P : terima kasih Pak didik dan bu masita. Adanya keberagaman. Selaman ini keberagaman ini 

dipisah-pisahkan. Memang ada sekolah khusus namun jumlahnya terbatas. Lalu 

bagaimana solusinya, akirnya para praktisi mungkin. Pendidikan inklusi ini bisa jadi solusi 

atas permasalahn tersebut. Ada yang mau ditambhakan. Untuk bu masita. PT memang 

menghasilkan PLB. Jadi kita bekerjasama dengan unversitas tersebut. Jika ada yang mau 

ditanyakan ke email dan no. saya akhiri workshop kali ini.  Tepuk tangan untuk kita semua. 

 

  

 

 


