BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

Pada bab ini akan dipaparkan tentang hasil pengolahan data dan pembahasan
hasil pengolahan data.

A. Hasil Pengolahan Data
Berikut ini adalah paparan tentang hasil pengolahan data sesuai dengan rumusan
permasalahan penelitian.
1. Gambaran Umum Sikap Guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa Barat terhadap
Penyelenggaraan Sekolah Inklusif.
Dari pengolahan data instrumen Bagian B diperoleh hasil bahwa skor rata-rata
sikap guru secara umum terhadap penyelenggaraan sekolah inklusif adalah sebesar
2.68, sedangkan skor rata-rata sikap guru pada masing-masing komponen sikap
berturut-turut adalah sebagai berikut: pada komponen kognitif sebesar 2.51, pada
komponen afektif sebesar 2.73, dan pada komponen konatif sebesar 2.75. Jika
dirangkum dalam tabel, maka skor rata-rata sikap guru SD di Kabupaten Kuningan
terhadap penyelenggaraan sekolah inklusif adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.1.
Gambaran Umum Sikap Guru terhadap Penyelenggaran Sekolah Inklusif
NO.

SIKAP

SKOR RATA-RATA

1.

Secara umum

2.68

2.

Komponen Kognitif

2.51

3.

Komponen Afektif

2.73

4.

Komponen Konatif

2.75

Sesuai dengan kriteria arah sikap sebagaimana telah dijelaskan pada tabel 3.6. bab
III, skor rata-rata sikap sebesar 2.51sampai dengan. 3.00 termasuk “cukup positif”.
Dengan demikian, skor rata-rata sebagaimana tertuang dalam tabel 4.3. di atas
menggambarkan bahwa sikap guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa Barat terhadap
penyelenggaraan sekolah inklusif, baik sikap secara umum, sikap pada komponen
kognitif, komponen afektif, maupun konatif tergolong “cukup positif”.

2. Pengaruh Jenis Sekolah terhadap Sikap Guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa
Barat tentang Penyelenggaraan Sekolah Inklusif.
Uji statistik dengan teknik One Way Anova pada taraf signifikansi 0.05 mengenai
pengaruh jenis sekolah terhadap sikap guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa Barat
tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif memberikan hasil sebagai berikut:
sikap guru secara umum memiliki skor F sebesar 7.035 dengan signifikansi 0.009,
komponen kognitif memiliki skor F=4.090 dengan signifikansi 0.046, komponen
afektif memiliki skor F=4.209 dengan signifikansi 0.043, dan komponen konatif
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memiliki skor F=7.127 dengan signifikansi 0.009. Hasil tersebut dirangkum dalam
tabel 4.2. di bawah ini:
Tabel 4.2.
Hasil Uji Pengaruh Jenis Sekolah Terhadap Sikap Guru (Pada =0.05)
NO

SIKAP

F

SIGNIFIKANSI

PENERIMAAN/
PENOLAKAN H0

1.

Secara Umum

7.035

0.009

H0 Ditolak

2.

Komponen Kognitif

4.090

0.046

H0 Ditolak

3.

Komponen Afektif

4.209

0.043

H0 Ditolak

4.

Komponen Konatif

7.127

0.009

H0 Ditolak

Dari tabel 4.2. di atas dapat dilihat bahwa taraf signifikansi pengaruh variabel
“Jenis Sekolah” lebih kecil dari 0.05, baik terhadap sikap secara umum, sikap pada
komponen kognitif, komponen afektif, maupun konatif, sehingga hipotesis nol pada
semua aspek sikap ditolak. Artinya, terdapat pengaruh jenis sekolah terhadap sikap
guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa Barat tentang penyelenggaraan sekolah
inklusif, baik pada sikap secara umum, sikap pada komponen kognitif, komponen
afektif, maupun konatif.
Karena hipotesis nol ditolak, maka dilakukan uji lanjutan untuk mengetahui
kelompok mana pada variabel “Jenis Sekolah” ini yang paling berperan dalam
mempengaruhi terbentuknya sikap guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa Barat
tentang penyelenggaraan sekolah inklusif. Uji lanjutan dilakukan dengan cara
membandingkan skor rata-rata tiap kelompok pada variabel “Jenis Sekolah”. Hasil
uji lanjutan tercantum pada tabel 4.3. di bawah ini:
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Tabel 4.3.
Hasil Uji Rata-Rata Pengaruh Jenis Sekolah terhadap Sikap secara Umum,
Komponen Kognitif, Komponen Afektif, dan Komponen Konatif Sikap

NO.

KELOMPOK
SAMPEL

SKOR RATA-RATA SIKAP
SECARA KOMPONEN KOMPONEN KOMPONEN
UMUM
KOGNITIF
AFEKTIF
KONATIF

1.

SD Umum

147.90

36.36

52.90

58.64

2.

Sekolah Luar
Biasa

172.19

41.95

61.62

68.62

Pada tabel 4.3. terlihat bahwa:
a. pada sikap secara umum, skor rata-rata guru yang mengajar di sekolah umum
sebesar 147.90 sedangkan di SLB sebesar 172.19. Skor rata-rata kelompok SLB
lebih besar daripada skor rata-rata kelompok SD umum, berarti SLB sebagai
tempat mengajar memberikan pengaruh lebih besar dibandingkan dengan SD
umum terhadap sikap guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa Barat tentang
penyelenggaraan sekolah inklusif.
b. pada komponen kognitif sikap, skor rata-rata guru yang mengajar di sekolah
umum sebesar 36.36, sedangkan di SLB sebesar 41.95. Skor rata-rata kelompok
SLB lebih besar daripada skor rata-rata kelompok SD umum, berarti SLB
sebagai tempat mengajar memberikan pengaruh lebih besar dibandingkan
dengan SD umum terhadap komponen kognitif sikap guru SD di Kabupaten
Kuningan Jawa Barat tentang penyelenggaraan sekolah inklusif.
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c. pada komponen afektif sikap, skor rata-rata guru yang mengajar di sekolah
umum sebesar 52.90, sedangkan di SLB sebesar 61.62. Skor rata-rata kelompok
SLB lebih besar daripada skor rata-rata kelompok SD umum, berarti SLB
sebagai tempat mengajar memberikan pengaruh lebih besar dibandingkan
dengan SD umum terhadap komponen afektif sikap guru SD di Kabupaten
Kuningan Jawa Barat tentang penyelenggaraan sekolah inklusif.
d. pada komponen konatif sikap, skor rata-rata guru yang mengajar di sekolah
umum sebesar 58.64, sedangkan di SLB sebesar 68.62. Skor rata-rata kelompok
SLB lebih besar daripada skor rata-rata kelompok SD umum, berarti SLB
sebagai tempat mengajar memberikan pengaruh lebih besar dibandingkan
dengan SD umum terhadap komponen konatif sikap guru SD di Kabupaten
Kuningan Jawa Barat tentang penyelenggaraan sekolah inklusif.

3. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Guru terhadap Sikap Guru SD di
Kabupaten Kuningan Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Sekolah Inklusif.
Uji statistik dengan teknik One Way Anova pada taraf signifikansi 0.05 mengenai
pengaruh latar belakang pendidikan guru terhadap sikap guru SD di Kabupaten
Kuningan Jawa Barat tentang penyelenggaraan sekolah inklusif memberikan hasil
sebagai berikut: sikap secara umum memiliki skor F=1.586 dengan signifikansi
0.211, komponen kognitif memiliki skor F=0.106 dengan signifikansi 0.746,
komponen afektif memiliki skor F=0.861 dengan signifikansi 0.356, dan komponen
konatif memiliki skor F=2.739 dengan signifikansi 0.101. Hasil tersebut dirangkum
dalam tabel 4.4. di bawah ini:
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Tabel 4.4.
Hasil Uji Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Guru
terhadap Sikap Guru (Pada =0.05)
NO

SIKAP

F

SIGNIFIKANSI

PENERIMAAN/
PENOLAKAN H0

1.

Secara Umum

1.586

0.211

H0 Diterima

2.

Komponen Kognitif

0.106

0.746

H0 Diterima

3.

Komponen Afektif

0.861

0.356

H0 Diterima

4.

Komponen Konatif

2.739

0.101

H0 Diterima

Pada tabel 4.4. dapat dilihat bahwa pengaruh latar belakang pendidikan guru
terhadap sikap guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa

Barat tentang

penyelenggaraan sekolah inklusif, baik pada sikap secara umum, sikap pada
komponen kognitif, komponen afektif, maupun konatif, memiliki taraf signifikansi
lebih besar dari 0.05. Dengan demikian, hipotesis nol diterima. Hal ini berarti tidak
terdapat pengaruh yang signifikan dari latar belakang pendidikan guru terhadap
sikap guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa Barat tentang penyelenggaraan sekolah
inklusif, baik pada sikap secara umum, sikap pada komponen kognitif, komponen
afektif, maupun konatif.

4. Pengaruh Pelatihan Pendidikan Inklusif terhadap Sikap Guru Sekolah Dasar di
Kabupaten Kuningan Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Sekolah Inklusif.
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Dari pengujian statistik dengan teknik One Way Anova pada taraf signifikansi 0.05
mengenai pengaruh pelatihan pendidikan inklusif terhadap sikap guru sekolah dasar
di Kabupaten Kuningan Jawa Barat tentang penyelenggaraan sekolah inklusif,
diperoleh skor F=4.410 dengan signifikansi 0.015 untuk sikap secara umum, skor
F=5.241 dengan signifikansi 0.007 untuk komponen kognitif, skor F=3.545 dengan
signifikansi 0.032 untuk komponen afektif, dan skor F=3. 869 dengan signifikansi
0.024 untuk komponen konatif. Hasil tersebut dirangkum dalam tabel 4.5 di bawah
ini:
Tabel 4.5.
Hasil Uji Pengaruh Pelatihan Pendidikan Inklusif terhadap Sikap Guru
(Pada =0.05)
NO

SIKAP

F

SIGNIFIKANSI

PENERIMAAN/
PENOLAKAN H0

1.

Secara Umum

4.330

0.016

H0 Ditolak

2.

Komponen Kognitif

5.239

0.007

H0 Ditolak

3.

Komponen Afektif

3.448

0.036

H0 Ditolak

4.

Komponen Konatif

3.869

0.024

H0 Ditolak

Dari tabel 4.5. di atas dapat dilihat bahwa taraf signifikansi pengaruh variabel
“Pelatihan Pendidikan Inklusif” lebih kecil dari 0.05, baik terhadap sikap secara
umum, sikap pada komponen kognitif, komponen afektif, maupun konatif, sehingga
hipotesis nol pada semua aspek sikap ditolak. Artinya, terdapat pengaruh yang
signifikan dari pelatihan pendidikan inklusif terhadap sikap guru SD di Kabupaten
Kuningan Jawa Barat tentang penyelenggaraan sekolah inklusif, baik pada sikap
secara umum, sikap pada komponen kognitif, komponen afektif, maupun konatif.
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Karena hipotesis nol ditolak, maka dilakukan uji lanjutan untuk mengetahui
kelompok mana pada variabel “Pelatihan Pendidikan Inklusif” ini yang paling
berperan dalam mempengaruhi sikap. Uji lanjutan dilakukan dengan cara
membandingkan skor rata-rata tiap kelompok pada variabel “Pelatihan Pendidikan
Inklusif”. Hasil uji lanjutan tercantum pada tabel 4.6. di bawah ini:
Tabel 4.6.
Hasil Uji Rata-Rata Pengaruh Pelatihan Pendidikan Inklusif terhadap Sikap
secara Umum, Sikap Komponen Afektif, dan Sikap Komponen Konatif

NO.

KELOMPOK
SAMPEL

SKOR RATA-RATA SIKAP
SECARA KOMPONEN KOMPONEN KOMPONEN
UMUM
KOGNITIF
AFEKTIF
KONATIF

1.

Belum Pernah

147.79

36.34

52.81

58.64

2.

Pernah Tapi
Tidak Intensif

165.16

40.56

59.16

65.44

3.

Pernah Secara
Intensif

193.00

43.50

71.00

78.50

Pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa:
a. pada sikap secara umum, kelompok guru yang belum pernah mendapatkan
pelatihan memiliki skor rata-rata 147.79, guru yang pernah mendapatkan
pelatihan tapi tidak intensif memiliki skor rata-rata 165.16, dan guru yang
pernah mendapatkan pelatihan secara intensif memiliki skor rata-rata 193.00.
Data tersebut menunjukkan bahwa kelompok guru yang pernah mendapatkan
pelatihan secara intensif memiliki skor rata-rata paling besar dibandingkan
dengan skor rata-rata pada kedua kelompok lainnya. Berarti, pelatihan
pendidikan inklusif secara intensif memberikan pengaruh yang paling besar
daripada pelatihan yang tidak intensif maupun tanpa pelatihan, terhadap sikap
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guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa Barat tentang penyelenggaraan sekolah
inklusif.
b. pada komponen kognitif sikap, kelompok guru yang belum pernah mendapatkan
pelatihan memiliki skor rata-rata 36.34, guru yang pernah mendapatkan
pelatihan tapi tidak intensif memiliki skor rata-rata 40.56, dan guru yang pernah
mendapatkan pelatihan secara intensif memiliki skor rata-rata 43.50. Data
tersebut menunjukkan bahwa kelompok guru yang pernah mendapatkan
pelatihan pendidikan inklusif secara intensif memiliki skor rata-rata paling besar
dibandingkan dengan skor rata-rata pada kedua kelompok lainnya. Berarti,
pelatihan pendidikan inklusif secara intensif memberikan pengaruh yang paling
besar dibandingkan dengan pelatihan yang tidak intensif maupun tanpa
pelatihan, terhadap komponen kognitif sikap guru SD di Kabupaten Kuningan
Jawa Barat tentang penyelenggaraan sekolah inklusif.
c. pada komponen afektif sikap, kelompok guru yang belum pernah mendapatkan
pelatihan memiliki skor rata-rata 52.81, guru yang pernah mendapatkan
pelatihan tapi tidak intensif memiliki skor rata-rata 59.16, dan guru yang pernah
mendapatkan pelatihan secara intensif memiliki skor rata-rata 71.00. Data
tersebut menunjukkan bahwa kelompok guru yang pernah mendapatkan
pelatihan pendidikan inklusif secara intensif memiliki skor rata-rata paling besar
dibandingkan dengan skor rata-rata pada kedua kelompok lainnya. Berarti,
pelatihan pendidikan inklusif secara intensif memberikan pengaruh yang paling
besar dibandingkan dengan pelatihan yang tidak intensif maupun tanpa
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pelatihan, terhadap komponen afektif sikap guru SD di Kabupaten Kuningan
Jawa Barat tentang penyelenggaraan sekolah inklusif.
d. pada komponen konatif sikap, kelompok guru yang belum pernah mendapatkan
pelatihan memiliki skor rata-rata 58.64, guru yang pernah mendapatkan
pelatihan tapi tidak intensif memiliki skor rata-rata 65.44, dan guru yang pernah
mendapatkan pelatihan secara intensif memiliki skor rata-rata 78.50. Data
tersebut menunjukkan bahwa kelompok guru yang pernah mendapatkan
pelatihan pendidikan inklusif secara intensif memiliki skor rata-rata paling besar
dibandingkan dengan skor rata-rata pada kedua kelompok lainnya. Berarti,
pelatihan pendidikan inklusif secara intensif memberikan pengaruh yang paling
besar dibandingkan dengan pelatihan yang tidak intensif maupun tanpa
pelatihan, terhadap komponen konatif sikap guru SD di Kabupaten Kuningan
Jawa Barat tentang penyelenggaraan sekolah inklusif.

5. Pengaruh Jumlah Siswa di Kelas terhadap Sikap Guru Sekolah Dasar di
Kabupaten Kuningan Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Sekolah Inklusif.
Pengujian statistik dengan teknik One Way Anova pada taraf signifikansi 0.05
mengenai pengaruh jumlah siswa di kelas terhadap sikap guru sekolah dasar di
Kabupaten Kuningan Jawa Barat tentang penyelenggaraan sekolah inklusif,
memberikan hasil skor F=1.324 dengan signifikansi 0.271 untuk sikap secara
umum, skor F=4.114 dengan signifikansi 0.019 untuk komponen kognitif, skor
F=0.734 dengan signifikansi 0.482 untuk komponen afektif, dan skor F=0.404
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dengan signifikansi 0.668 untuk komponen konatif. Hasil tersebut dirangkum dalam
tabel 4.7 di bawah ini:
Tabel 4.7.
Hasil Uji Pengaruh Jumlah Siswa di Kelas Terhadap Sikap Guru
(Pada =0.05)
NO

SIKAP

F

SIGNIFIKANSI

PENERIMAAN/
PENOLAKAN H0

1.

Secara Umum

1.324

0.271

H0 Diterima

2.

Komponen Kognitif

4.114

0.019

H0 Ditolak

3.

Komponen Afektif

0.734

0.482

H0 Diterima

4.

Komponen Konatif

0.404

0.668

H0 Diterima

Dari tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa taraf signifikansi pengaruh variabel
“Jumlah Siswa di Kelas” terhadap sikap secara umum, sikap pada komponen
afektif, dan komponen konatif

lebih besar dari 0.05, sehingga hipotesis nol

diterima. Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari jumlah siswa di
kelas terhadap sikap guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa Barat tentang
penyelenggaraan sekolah inklusif, baik pada sikap secara umum, sikap pada
komponen afektif, maupun komponen konatif. Sedangkan taraf signifikansi
pengaruh variabel “Jumlah Siswa di Kelas” terhadap komponen kognitif lebih kecil
dari 0.05, sehingga hipotesis nol pada komponen kognitif ditolak. Artinya, terdapat
pengaruh yang signifikan dari variabel “Jumlah Siswa Di Kelas” terhadap
komponen kognitif sikap guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa Barat tentang
penyelenggaraan sekolah inklusif.
Karena hipotesis nol untuk komponen kognitif ditolak, maka dilakukan uji lanjutan
untuk mengetahui kelompok mana pada variabel ini yang paling berperan sehingga
berpengaruh terhadap komponen kognitif sikap guru SD di Kabupaten Kuningan
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Jawa Barat tentang penyelenggaraan sekolah inklusif. Uji lanjutan dilakukan
dengan cara membandingkan skor rata-rata tiap kelompok pada variabel “Jenis
Sekolah” untuk komponen kognitif sikap. Hasil uji lanjutan tercantum pada tabel
4.8. di bawah ini:

Tabel 4.8.
Hasil Uji Rata-Rata Pengaruh Jumlah Siswa di Kelas
terhadap Komponen Kognitif Sikap
NO.

KELOMPOK
SAMPEL

SKOR RATA-RATA
KOMPONEN KOGNITIF

1.

Kecil

39.05

2.

Sedang

36.73

3.

Besar

35.54

Pada tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa kelompok guru yang mengajar di kelas
kecil memiliki skor rata-rata sebesar 39.05, yang mengajar di kelas sedang 36.73,
sedangkan di kelas besar 35.54. Data tersebut menunjukkan bahwa kelompok “guru
yang mengajar di kelas kecil” memiliki skor rata-rata paling besar dibandingkan
dengan skor rata-rata pada kedua kelompok lainnya. Berarti, kelas kecil (jumlah
siswa <20) memberikan pengaruh paling besar terhadap komponen kognitif sikap
guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa Barat tentang penyelenggaraan sekolah
inklusif.
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6. Pengaruh Pengalaman Menangani Anak Berkebutuhan Khusus terhadap Sikap
Guru

Sekolah

Dasar

di

Kabupaten

Kuningan

Jawa

Barat

tentang

Penyelenggaraan Sekolah Inklusif.
Pengujian statistik dengan teknik One Way Anova pada taraf signifikansi 0.05
mengenai pengaruh pengalaman menangani anak berkebutuhan khusus terhadap
sikap guru sekolah dasar di Kabupaten Kuningan Jawa Barat tentang
penyelenggaraan sekolah inklusif, memberikan hasil skor F=1.578 dengan
signifikansi 0.199 untuk sikap secara umum, skor F=1.105 dengan signifikansi
0.351 untuk komponen kognitif, skor F=1.135 dengan signifikansi 0.339 untuk
komponen afektif, dan skor F=2.088 dengan signifikansi 0.106 untuk komponen
konatif. Hasil tersebut dirangkum dalam tabel 4.9 di bawah ini:
Tabel 4.9.
Hasil Uji Pengaruh Pengalaman Menangani Anak Berkebutuhan Khusus
Terhadap Sikap Guru (Pada =0.05)
NO

SIKAP

F

SIGNIFIKANSI

PENERIMAAN/
PENOLAKAN H0

1.

Secara Umum

1.578

0.199

H0 Diterima

2.

Komponen Kognitif

1.105

0.351

H0 Diterima

3.

Komponen Afektif

1.135

0.339

H0 Diterima

4.

Komponen Konatif

2.088

0.106

H0 Diterima

Pada tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa taraf signifikansi pengaruh pengalaman
menangani anak berkebutuhan khusus terhadap sikap secara umum, sikap pada
komponen kognitif, komponen afektif, maupun konatif, lebih besar dari 0.05.
Untuk sitasi (citation), tuliskan: Herlina. (2010). Sikap Guru SD terhadap Penyelenggaraan
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Dengan demikian, hipotesis nol diterima. Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh
yang signifikan dari pengalaman menangani anak berkebutuhan khusus terhadap
sikap guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa Barat, tentang penyelenggaraan
sekolah inklusif, baik sikap secara umum, sikap pada komponen kognitif,
komponen afektif, maupun konatif.

7. Perbandingan Variabel-Variabel yang Berpengaruh terhadap Sikap
Karena hasil pengolahan data menunjukkan bahwa variabel “Jenis Sekolah” dan
“Pelatihan Pendidikan Inklusif” memiliki pengaruh, baik terhadap sikap secara
umum maupun terhadap tiap komponen sikap, dan variabel “Jumlah Siswa di
Kelas” berpengaruh terhadap sikap pada komponen kognitif, maka uji statistik
dilanjutkan terhadap variabel-variabel tersebut untuk mengetahui variabel mana
yang paling berperan dalam mempengaruhi sikap. Namun, uji lanjutan tidak dapat
menggunakan tes post hoc Tukey sebagaimana direncanakan ataupun tes post hoc
lainnya, karena terdapat variabel yang hanya memiliki dua kelompok, sedangkan
tes post hoc mensyaratkan kelompok yang diuji harus lebih dari dua. Oleh karena
itu, tes lanjutan dilakukan dengan menggunakan teknik statistic One Way Anova,
dengan cara membandingkan skor F dari masing-masing variabel. Variabel yang
memiliki skor F terbesar merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap
sikap. Dari uji lanjutan ini diperoleh hasil sebagaimana tercantum dalam tabel 4.10
di bawah ini:
Untuk sitasi (citation), tuliskan: Herlina. (2010). Sikap Guru SD terhadap Penyelenggaraan
Pendidikan Inklusif. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

Tabel 4.10.
Hasil Uji Perbandingan Pengaruh antara Variabel Jenis Sekolah, Jumlah
Siswa, dan Pelatihan Pendidikan Inklusif terhadap Sikap Guru
(Pada =0.05)
SIKAP
VARIABEL
BEBAS

NO

SECARA
UMUM
F

Sig

KOMPONEN KOMPONEN KOMPONEN
KOGNITIF
AFEKTIF
KONATIF
F

Sig

F

Sig

F

Sig

1.

Jenis Sekolah

1.896 0.006

2.482

0.001

1.940

0.006

1.591

0.044

2.

Jumlah Siswa
di Kelas

0.988 0.519

1.847

0.21

1.249

0.200

1.140

0.307

3.

Pelatihan
Pendidikan
Inklusif

3.226 0.000

1.734

0.35

3.035

0.000

1.936

0.007

Pada tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa:
a. pada variabel sikap secara umum, variabel “Jenis Sekolah” memiliki skor
F=1.896 dengan signifikansi 0.006, ”Jumlah Siswa” memiliki skor F=0.998
dengan signifikansi 0.519, dan “Pelatihan Pendidikan Inklusif” memiliki skor
F=3.226 dengan signifikansi 0.000. Data tersebut menunjukkan bahwa variabel
“Pelatihan Pendidikan Inklusif” memiliki skor F paling besar dibandingkan
dengan skor F pada kedua variabel lainnya. Hal ini berarti “Pelatihan
Pendidikan Inklusif” merupakan variabel yang paling berpengaruh secara
signifikan terhadap sikap guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa Barat tentang
penyelenggaraan sekolah inklusif.
b. pada variabel komponen kognitif, variabel “Jenis Sekolah” memiliki skor
F=2.482 dengan signifikansi 0.001, ”Jumlah Siswa” memiliki skor F=1.847
dengan signifikansi 0.21, dan “Pelatihan Pendidikan Inklusif” memiliki skor
F=1.734 dengan signifikansi 0.35. Data tersebut menunjukkan bahwa variabel
Untuk sitasi (citation), tuliskan: Herlina. (2010). Sikap Guru SD terhadap Penyelenggaraan
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“Jenis Sekolah” memiliki skor F paling besar dibandingkan dengan skor F pada
kedua variabel lainnya. Hal ini berarti “Jenis Sekolah” merupakan variabel yang
paling berpengaruh secara signifikan terhadap komponen kognitif sikap guru
SD di Kabupaten Kuningan Jawa Barat tentang penyelenggaraan sekolah
inklusif.
c. pada variabel komponen afektif, variabel “Jenis Sekolah” memiliki skor
F=1.940 dengan signifikansi 0.006, ”Jumlah Siswa” memiliki skor F=1.249
dengan signifikansi 0.200, dan “Pelatihan Pendidikan Inklusif” memiliki skor
F=3.035 dengan signifikansi 0.000. Data tersebut menunjukkan bahwa variabel
“Pelatihan Pendidikan Inklusif” memiliki skor F paling besar dibandingkan
dengan skor F pada kedua variabel lainnya. Hal ini berarti “Pelatihan
Pendidikan Inklusif” merupakan variabel yang paling berpengaruh secara
signifikan terhadap komponen afektif sikap guru SD di Kabupaten Kuningan
Jawa Barat tentang penyelenggaraan sekolah inklusif.
d. pada variabel komponen konatif, variabel “Jenis Sekolah” memiliki skor
F=1.591 dengan signifikansi 0.044, ”Jumlah Siswa” memiliki skor F=1.140
dengan signifikansi 0.307, dan “Pelatihan Pendidikan Inklusif” memiliki skor
F=1.936 dengan signifikansi 0.007. Data tersebut menunjukkan bahwa variabel
“Pelatihan Pendidikan Inklusif” memiliki skor F paling besar dibandingkan
dengan skor F pada kedua variabel lainnya. Hal ini berarti “Pelatihan
Pendidikan Inklusif” merupakan variabel yang paling berpengaruh secara
signifikan terhadap komponen konatif sikap guru SD di Kabupaten Kuningan
Jawa Barat tentang penyelenggaraan sekolah inklusif.
Untuk sitasi (citation), tuliskan: Herlina. (2010). Sikap Guru SD terhadap Penyelenggaraan
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8. Pilihan Penempatan Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus beserta
Alasannya.
Berdasarkan hasil pengolahan data, maka persentase pilihan
pilihan penempatan
pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat digambarkan dalam bentuk grafik.
a. Pilihan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus secara umum dapat
ditunjukkan dengan gambar 4.1. di bawah ini.
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Gambar 4.1. Grafik Pilihan Pendidikan untuk Anak
Berkebutuhan Khusus secara umum

Dari gambar 4.1. di atas dapat dilihat bahwa pilihan terhadap SD umum sebesar
37.31%, SLB 54.87%, dan lainnya 6.58%. Artinya, secara umum SLB
memperoleh persentase terbesar sebagai pilihan pendidikan bagi anak
berkebutuhan
tuhan khusus menurut guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa Barat.
b. Pilihan pendidikan bagi anak dengan hambatan penglihatan dapat ditunjukkan
dengan gambar 4.2. di bawah ini:
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Gambar 4.2. Grafik Pilihan Pendidikan untuk Anak dengan
Hambatan Penglihatan

Dari gambar 4.2. di atas, dapat dilihat bahwa persentase pilihan pendidikan bagi
anak dengan hambatan penglihatan “low vision”” adalah sebagai berikut: SD
umum 76.80%, SLB 23.2%, dan lainnya 0%. Sedangkan bagi anak dengan
hambatan penglihatan “buta”, persentase
persentase pilihan pendidikan di SD umum
sebesar 1.6%, SLB 95.2%, dan lainnya 1.6%. Artinya, sebagian besar guru SD
di Kabupaten Kuningan Jawa Barat memilih SD umum sebagai tempat
mendidik anak dengan hambatan penglihatan “low vision” dan SLB sebagai
tempat mendidik anak dengan hambatan penglihatan “buta”.
c. Pilihan pendidikan bagi anak dengan hambatan pendengaran dapat ditunjukkan
dengan gambar 4.3. di bawah ini:
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Gambar 4.3. Grafik Pilihan Pendidikan untuk Anak dengan
Hambatan Pendengaran
Dari gambarr 4.3 di atas dapat dilihat bahwa persentase pilihan pendidikan bagi
anak dengan hambatan pendengaran ringan adalah sebagai berikut: SD umum
57.6%, SLB 41.6%, dan lainnya 1.6%. Persentase pilihan pendidikan bagi anak
dengan hambatan pendengaran sedang adalah: SD umum 13.6%, SLB 76.8%,
dan lainnya 1.6%. Sedangkan bagi anak dengan hambatan penglihatan berat,
persentase pilihan pendidikannya adalah sebagai berikut: SD umum 1.6%. SLB
95.2%, dan lainnya 1.6%. Artinya, sebagian besar guru SD di Kabupaten
Kuningan Jawa Barat memilih SD umum sebagai tempat mendidik anak dengan
hambatan pendengaran ringan dan memilih SLB sebagai tempat mendidik anak
dengan hambatan pendengaran ringan maupun berat.
d. Pilihan pendidikan bagi anak dengan hambatan intelektual dapat ditunjukkan
dengan gambar 4.4.. di bawah ini:
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Gambar 4.4. Grafik Pilihan Pendidikan untuk Anak dengan
Hambatan intelektual
Dari gambar 4.3. di atas dapat dilihat bahwa persentase pilihan pendidikan bagi
anak dengan hambatan intelektual “slow learner” adalah sebagai berikut: SD
Untuk sitasi (citation), tuliskan: Herlina. (2010). Sikap Guru SD terhadap Penyelenggaraan
Pendidikan Inklusif.. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

umum 61.6%, SLB 39.2%, lainnya 1.6%; bagi anak tunagrahita ringan: SD
umum 33.6%, SLB 68.8%, lainnya 1.6%; bagi anak tunagrahita sedang: SD
umum 8.8%, SLB 87.2%, lainnya 4%; sedangkan bagi anak tunagrahita berat:
SD umum 0%, SLB 91.2%, dan lainnya 6.4%. Artinya, sebagian besar guru SD
di Kabupaten Kuningan Jawa Barat memilih SD umum sebagai tempat
mendidik anak dengan hambatan intelektual yang tergolong “slow leraner”, dan
memilih SLB sebagai tempat mendidik anak dengan
d
hambatan intelektual yang
tergolong tunagrahita ringan, sedang, dan berat.
e. Pilihan pendidikan bagi anak dengan hambatan fisik dapat ditunjukkan dengan
gambar 4.5. di bawah ini:
ini
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Gambar 4.5. Grafik Pilihan Pendidikan untuk Anak
dengan Hambatan Fisik
Dari gambar 4.5. di atas dapat dilihat bahwa persentase pilihan pendidikan bagi
anak dengan hambatan fisik “cerebral palsy” adalah sebagai berikut: SD umum
11.2%,
.2%, SLB 73.6%, lainnya 10.4%. Sedangkan bagi anak dengan hambatan
“cacat fisik”:: SD umum 31.2%, SLB 56.8%, dan lainnya 7.2%. Artinya,
sebagian besar guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa Barat memilih SLB
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sebagai tempat mendidik anak dengan hambatan cerebral palsy maupun cacat
fisik.
f. Pilihan pendidikan bagi anak dengan hambatan fisik dapat
dapat ditunjukkan dengan
gambar 4.6. di bawah ini:
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Gambar 4.6. Grafik Pilihan Pendidikan untuk Anak dengan
Hambatan Emosi dan Perilaku
Dari gambar 4.6. di atas dapat dilihat bahwa persentase pilihan pendidikan bagi
anak dengan hambatan emosi dan perilaku agresif adalah sebagai berikut: SD
umum 26.4%, SLB 59.2%, lainnya 12%; hambatan emosi dan perilaku
antisosial: SD umum 20.8%, SLB 56.8%, lainnya 18.4%; dan
dan hambatan emosi
dan perilaku cemas: SD umum 32.8%, SLB 49.6%, dan lainnya 17.6%. Artinya,
sebagian besar guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa Barat memilih SLB
sebagai tempat mendidik anak dengan hambatan emosi dan perilaku agresif,
antisosial, maupun cemas.
cema
g. Pilihan pendidikan bagi anak dengan ADD dan ADHD dapat ditunjukkan
dengan gambar 4.7. di bawah ini:
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Gambar 4.7. Grafik Pilihan Pendidikan untuk Anak dengan
ADD & ADHD
Dari gambar 4.7. di atas dapat dilihat bahwa persentase pilihan pendidikan bagi
anak dengan ADD adalah sebagai berikut: SD umum 43.2%, SLB 48%, lainnya
8.8%; sedangkan bagi anak dengan ADHD adalah sebagai berikut: SD umum
32.8%, SLB 58.4%,
%, lainnya 8%. Artinya, sebagian besarr guru SD di Kabupaten
Kuningan Jawa Barat memilih SLB sebagai tempat mendidik anak dengan ADD
maupun ADHD.
h. Pilihan pendidikan bagi anak dengan kesulitan belajar spesifik dapat
ditunjukkan dengan gambar 4.8. di bawah ini:
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Gambar 4.8. Grafik Pilihan Pendidikan
Pendidikan untuk Anak dengan
Kesulitan Belajar Spesifik
Dari gambar 4.8. di atas dapat dilihat bahwa persentase pilihan pendidikan bagi
anak dengan kesulitan belajar membaca (disleksia) adalah sebagai berikut: SD
umum 70.4%, SLB 24.8%, lainnya 4%; kesulitan belajar menulis (disgrafia):
SD umum 72%, SLB 26.4%, lainnya 1.6%; dan kesulitan belajar berhitung
(diskalkulia): SD umum 68%, SLB 28%, dan lainnya 4.8%. Artinya, sebagian
besar guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa Barat memilih SD umum sebagai
tempat mendidik anak dengan kesulitan belajar spesifik disleksia, disgrafia,
maupun diskalkulia.
i. Pilihan pendidikan bagi anak dengan autisme dapat ditunjukkan dengan gambar
4.9. di bawah ini:
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Gambar 4.9. Grafik Pilihan Pendidikan untuk Anak dengan
Autisme
Dari gambar 4.9. di atas dapat dilihat bahwa persentase pilihan pendidikan bagi
anak dengan autisme adalah sebagai berikut: SD umum 12.8%, SLB 76%,
lainnya 9.6%. Artinya, sebagian besar guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa
Barat memilih SLB sebagai tempat mendidik anak dengan autisme.
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j.

Pilihan pendidikan bagi anak berbakat dapat ditunjukkan dengan gambar 4.10.
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Gambar 4.10. Grafik Pilihan Pendidikan untuk Anak Berbakat
Dari gambar 4.10. di atas dapat dilihat bahwa persentase pilihan pendidikan
bagi anak berbakat intelektual adalah sebagai berikut: SD umum 74.4%, SLB
19.2%, lainnya 7.2%. Sedangkan bagi anak berbakat khusus lainnya adalah
sebagai berikut: SD umum 68%, SLB 12.8%, lainnya 16.8%.
16.8%. Artinya, sebagian
besar guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa Barat memilih SD umum sebagai
tempat mendidik anak berbakat intelektual maupun berbakat khusus lainnya.

Adapun alasan pemilihan tempat mendidik anak berkebutuhan khusus di
dituangkan
dalam tabel 4.11 di bawah ini:
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Tabel 4.11.
Klasifikasi Alasan Pemilihan Penempatan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
ALASAN
JENIS KEBUTUHAN
KHUSUS
SD UMUM
SLB
LAINNYA
1.
HAMBATAN PENGLIHATAN:
a. Low Vision
1. Input:
1. Input:
a. Raw Input:
a. Raw Input:
 Fungsi penglihatan anak
 Hambatan pada anak akan
dinilai masih tergolong
menimbulkan kesulitan
normal.
terhadap KBM jika anak
bersekolah di SD umum.
 Hambatan yang ada pada
 ABK akan menambah beban
anak tidak menimbulkan
kerja guru kelas SD umum.
gangguan terhadap
keefektifan anak dalam
b. Instrumental Input:
beraktivitas.
SLB memiliki tenaga/SDM yang
 Anak bisa menggunakan
memadai untuk menangani ABK.
alat bantu optik.
c. Environmental Input:
b. Instrumental Input:
 Sarana dan prasarana SD
 Guru kelas mampu
umum tidak memadai bagi
membantu.
ABK.
2. Proses:
 SD umum tidak memiliki
mata pelajaran yang menjadi
 Pembelajaran bisa
kebutuhan khusus ABK.
menggunakan alat
bantu/media pembelajaran 2. Proses:
(misalnya projector).
 SLB memberikan
 Masalah dalam
pembelajaran khusus
pembelajaran bisa diatasi
dengan mengatur tempat
Untuk sitasi (citation), tuliskan: Herlina. (2010). Sikap Guru SD terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Bandung: Sekolah Pascasarjana
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b. Buta

duduk maupun mengatur
pencahayaan (modifikasi
lingkungan)
 Siswa mendapatkan
pelayanan medis
3. Output:
 Dengan bersekolah di SD
umum, maka anak tidak
minder.
1. Raw Input:
 Anak akan bisa mengikuti
KBM jika memiliki
kemampuan O&M yang
baik.
2. Proses:
 Anak dibekali kemampuan
membaca dan menulis
Braille agar bisa mengikuti
KBM.
 Pendidikan anak diawali di
SLB, lalu dilanjutkan di
SD umum.
 Guru perlu memahami
ABK agar anak bisa
mengikuti KBM dengan
baik.

1. Input:
a. Raw Input:
 Siswa buta tidak dapat
menyesuaikan dengan anak
“normal”.
 Anak mungkin tidak akan
berkembang jika
disekolahkan di SD umum.
b. Instrumental Input:
 SLB memiliki SDM yang
kompeten.
 Sarana dan prasarana di SLB
lengkap.
c. Environmental Input:
 Guru SD umum tidak
menguasai materi maupun
keterampilan untuk siswa
buta
 Bersekolah di SD umum bisa
menyebabkan siswa buta
minder dan terganggu

-
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mental.
2. Proses:
 SLB memberikan pelayanan
khusus untuk ABK.
 Sistem dan metode
pembelajaran di SLB sudah
dirancang untuk ABK.
2.

HAMBATAN PENDENGARAN:
a. Ringan
1. Input:
a. Raw Input:
 Fungsi pendengaran anak
dinilai masih normal.
b. Instrumental Input:
 Guru mau mempelajari
keterampilan dan
berusaha untuk mengatasi
kesulitan anak.
 Sekolah memiliki ahli
untuk memberikan
layanan khusus kepada
anak.
c. Environmental Input:
 SLB jauh di kota, jadi
anak bisa diterima di SD
umum asalkan guru lebih
peka
2. Proses:
 Agar anak bisa mengikuti
KBM, perlu didukung

1. Input:
a. Raw Input:
 Anak akan menghambat
kemajuan siswa lain jika
bersekolah di SD umum.
 Anak akan mengganggu
KBM jika bersekolah di SD
umum.
 Anak akan diejek temantemannya jika bersekolah di
SD umum.
 Anak akan menambah beban
kerja guru, waktu, dan biaya
jika bersekolah di SD umum.
b. Instrumental Input:
 SDM dan metode di SLB
sudah dirancang untuk
menangani ABK.
c. Environmental Input:
 SD umum memiliki kesulitan
SDM untuk menangani dan

1. Proses:
 Dengan belajar privat, guru
akan lebih fokus dalam
mengajar anak.
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dengan alat bantu dengar.
Guru perlu melakukan
modifikasi lingkungan
agar anak bisa mengikuti
KBM, yaitu: pengaturan
tempat duduk/jarak anak –
guru, suara guru
diperkeras.
 Anak diberi terapi wicara
agar bisa mengikui KBM
dengan baik.
 Bisa dicoba dahulu di SD
umum, jika mengalami
kesulitan maka
dipindahkan ke SLB.
Input:
Raw Input:
 Hambatan anak dinilai
tidak berat sehingga masih
dapat mendengarkan
pelajaran.
Instrumental Input:
 Anak bisa mengikuti
KBM dengan bantuan alat
bantu dengar.
Environmental Input:
 orangtua akan terbebani
dengan biaya jika
menyekolahkan anak di
SLB.


b. Sedang

1.
a.

b.

c.

memahami kebutuhan khusus
anak.
 SD umum tidak memiliki
keahlian, sarana, dan
prasarana khusus.
2. Proses:
 Orangtua perlu memberikan
dukungan dalam terapi
terhadap kemampuan
pendengaran anak.

1. Input:
a. Instrumental Input:
 SLB memiliki SDM yang
sesuai dengan kebutuhan
khusus anak.
 SLB memiliki sarana dan
prasarana yang memadai.
 Sistem pembelajaran SLB
sesuai dengan kebutuhan
khusus anak.
b. Environmental Input:
 Guru SD umum tidak
memiliki kompetensi yang
sesuai sehingga akan
mengalami kesulitan

1. Proses:
Dengan belajar privat, guru akan
lebih fokus dalam mengajar
anak.
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c. Berat

2. Proses:
 Agar anak bisa mengikuti
KBM, perlu dibantu
dengan alat peraga.
 Agar anak bisa mengikuti
KBM, perlu adanya
pengaturan tempat.
 Agar anak bisa mengikuti
KBM, perlu adanya
bantuan program, layanan,
alat, dan metode khusus.
 Anak terlebih dahulu
bersekolah di SLB, lalu ke
SD umum.
1. Raw Input:
 Anak bisa bersekolah di
SD umum dengan
didukung bantuan secara
medis

melaksanakan KBM bagi
ABK
2. Output:
 Anak akan lebih berkembang
jika bersekolah di SLB.

1. Input:
a. Raw Input:
 Anak akan mengganggu
siswa lain jika bersekolah di
SD umum.
 Jika bersekolah di SD umum,
anak akan minder karena
perbedaan yang dimilikinya
b. Instrumental Input:
 SLB memiliki SDM yang
bisa menangani kesulitan
anak
 SLB memiliki metode
pembelajaran yang sesuai
bagi ABK, sedangkan
sekolah umum tidak

1. Raw Input:
 Anak tidak bisa
disekolahkan di SD umum
atau SLB karena perawatan
anak ini membutuhkan alat
yang canggih.
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Sarana dan prasarana tersedia
sehingga anak akan belajar
dengan tenang.
c. Environmental Input:
 Guru SD umum tidak
memiliki kompetensi yang
memadai untuk menangani
ABK sehingga anak tidak
akan mengalami kemajuan
jika sekolah di SD umum.
3.

HAMBATAN INTELEKTUAL:
a. Slow Learner
1. Input:
a. Raw Input:
 Hambatan anak dinilai
tidak berat sehingga bisa
ditangani di sekolah
umum.
 Meskipun lebih lambat
dari yang lain, tapi anak
masih bisa dibantu dengan
tambahan belajar di
sekolah maupun di rumah
(bimbingan khusus).
b. Instrumental Input:
 Guru memiliki
kemampuan membimbing
anak sehingga anak bisa
memahami materi yang
dipelajari.
2. Proses:

1. Input:
a. Raw Input:
 Anak akan menyulitkan
pembelajaran dan
menghambat kemajuan siswa
lain jika bersekolah di SD
umum.
 Anak tidak akan berkembang
jika bersekolah di SD umum.
 Keberadaan anak akan
menambah beban mengajar
guru jika bersekolah di SD
umum.
b. Instrumental Input:
 SLB bisa menangani anak
secara khusus sehingga anak
akan mendapatkan
bimbingan yang maksimal.
 Program di SLB memberikan

1. Proses:
Anak harus ditangani secara
privat, sehingga penanganannya
terkonsentrasi dan pengetahuan
anak akan berkembang
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b. Tunagrahita
Ringan

Guru harus lebih sabar,
aktif, dan kreatif dalam
menangani anak.
 Layanan kepada anak
harus lebih intensif
daripada kepada siswa
lainnya.
 SD umum perlu bekerja
sama dengan SLB untuk
menangani kesulitan anak.
1. Input:
a. Raw Input:
 Kesulitan anak masih bisa
diatasi di sekolah umum.
 Anak masih mungkin
untuk bergaul dengan anak
lainnya.
 Anak akan bisa bersekolah
di SD umum walaupun
tidak akan berprestasi
semaksimal siswa lain.
 Dengan bersekolah di
SLB, diduga anak akan
lebih menutup diri.
 Jika bergaul dengan anak
normal, kekurangannya
akan terkikis secara
perlahan dan bertahap.
2. Proses:
 Anak perlu tetap didorong

keleluasaan waktu bagi anak
untuk mempelajari materi.
c. Environmental Input:
 Guru SD umum tidak
memiliki pengetahuan
tentang kondisi anak.

1. Input:
a. Raw Input:
 Anak akan mnejadi hambatan
bagi siswa lain jika
bersekolah di SD umum.
 Anak tidak akan bisa
menyesuaikan diri dengan
siswa lain jika bersekolah di
SD umum.
b. Instrumental Input:
 SLB bisa memenuhi
kebutuhan khusus anak
 SLB bisa menangani masalah
anak dalam aspek sosial
kemasyarakatan dan
keterampilan.
 SLB bisa memberikan
pengawasan yang intensif.
 SLB memiliki SDM yang
memadai, baik jumlah

(tidak ada alasan yang
dikemukakan)
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c. Tunagrahita
Sedang

maupun kompetensi.
unuk mendapatkan
pendidikan yang setingg SLB memiliki sarana dan
tingginya.
prasarana yang memadai.
 Anak perlu dibantu dengan c. Environmental Input:
pemberian bimbingan dan
 Guru SD umum merasa tidak
pengawasan khusus.
siap untuk mendidik anak
 Guru perlu aktif dan
dengan hambatan ini.
kreatif
 SD umum tidak bisa
 Penempatan anak di kelas
memenuhi kebutuhan anak
harus memperhatikan rasio
akan bimbingan yang terus
jumlah guru:murid.
menerus.
 Dalam KBM perlu ada
guru pendamping.
 Perlu ada pengaturan
keterlibatan dalam
kegiatan, yaitu dalam hal
tertentu anak terlibat
dalam kegiatan bersama
dan dalam hal lain
kegiatan di kelas khusus.
 Sekolah perlu
menyediakan sarana dan
prasarana yang baik agar
KBM berjalan.
 Pada tahap awal, anak
bersekolah di SLB, lalu di
sekolah umum dengan
memodifikasi kurikulum.
1. Raw Input:
1. Input:
a. Raw Input:
 Anak bisa ditangani oleh

1. Proses:
 Homeschooling akan
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guru SD umum, asal guru
memiliki kesabaran dalam
menanganinya.



b.

c.

d. Tunagrahita Berat

-

1.
a.

Anak mudah beradaptasi
dengan anak lain yang
memiliki hambatan yang
sama.
Instrumental Input:
 SLB memiliki SDM yang
bisa memberikan penanganan
dan perhatian khusus
terhadap anak.
 SLB memiliki sistem,
metode, sarana, dan
prasarana pembelajaran yang
sesuai dengan kebutuhan
khusus anak.
Environmental Input:
 Sekolah umum tidak
mendidik anak yang memiliki
ketergantungan kepada orang
lain.
 Sekolah umum tidak
memiliki guru dan fasilitas
yang sesuai untuk anak
dengan hambatan ini.
Input:
Raw input:
 Anak akan sulit mengikuti
kegiatan belajar jika
bersekolah di SD umum.
 Perkembangan motorik yang
buruk akan berkembang





membantu anak melakukan
hal-hal yang sesuai dengan
bakatnya.
Pendidikan di rumah akan
membuat anak tertangani
tanpa pemaksaan terhadap
anak.
Penanganan di rumah tapi
tetap bekerja sama dengan
SLB terdekat.

1. Raw Input:
 Anak hanya membutuhkan
perawatan.
2. Proses:
 Anak lebih tepat dididik di
panti sosial.
 Perawatan anak harus
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dengan baik jika bersekolah
di SLB.
b. Instrumental Input:
 SLB memiliki guru ahli yang
sesuai dengan kebutuhan
khusus anak.
 SLB memiliki kelengkapan
sarana dan prasarana yang
dibutuhkan.
 SLB dapat memberikan
pelayanan khusus yang
dibutuhkan anak.
 SLB memiliki program
pendidikan kemampuan
merawat diri.
c. Environmental Input:
 Kurikulum SD umum tidak
mungkin bisa diikuti anak
4.

HAMBATAN FISIK:
a. Cerebral Palsy

1. Raw Input:
 Hambatan ini dinilai
bukan merupakan masalah
terhadap kemampuan
anak untuk bersekolah di
sekolah umum

1. Input:
a. Raw Input:
 Anak diduga juga memiliki
hambatan secara akademik.
b. Instrumental Input:
 SLB memiliki guru yang
sesuai dengan kebutuhan
anak.
 SLB memiliki guru yang
berpengalaman dalam
menangani anak.

dilakukan secara intensif agar
dapat menjawab semua
masalah dan hambatan yang
dihadapi.
 Pelayanan harus bersifat
multidisipliner (doker,
psikolog, terapis, paedagog),
serta dilengkapi sarana dan
prasarana yang dibutuhkan.
 Anak harus diawasi secara
keat sehingga
keterbatasannya tidak makin
berkembang menjadi
kelemahan.

1. Input:
a. Raw Input:
 Anak memerlukan terapi
khusus.
b. Environmental Input:
 SLB tidak memiliki
alat/sarana untuk menangani
anak
2. Proses:
 Anak perlu ditangani oleh
guru khusus dengan
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b. Cacat Fisik

5.

1. Raw Input:
 Cacat fisik tidak berkaitan
dengan masalah
kecerdasan.
 Hambatan bisa ditangani
oleh guru SD umum ,
dengan pemberian
perlakuan khusus.
 Hambatan anak tidak akan
mengganggu KBM.

SLB memiliki fasilitas yang
sesuai dengan kebutuhan
khusus anak.
SLB dapat memberikan
penanganan khusus bagi
anak, misalnya fisioterapi,
terapi bina diri, dan terapi
bina gerak.
SLB memiliki kurikulum
yang sesuai bagi anak.

1. Input:
a. Raw Input:
 Anak membutuhkan
penanganan khusus.
 Hambatan anak akan
mengganggu waktu
pembelajaran.
 Anak akan minder jika
bersekolah di SD umum.
b. Instrumental Input:
 SLB memiliki SDM yang
kompeten.
 SLB memiliki metode yang
sesuai.
 SLB memiliki fasilitas
lengkap.



pengawasan khusus.
Penanganan anak harus
melibatkan dokter saraf.

1. Proses:
 Anak harus mendapatkan
pengawasan khusus.
 Anak harus ditangani oleh
guru/perawat khusus.

GANGGUAN EMOSI & PERILAKU:
a. Agresif
1. Input:
1. Input:
1. Proses:
a. Raw Input:
a. Raw Input:
 Panti rehabilitasi merupakan
Untuk sitasi (citation), tuliskan: Herlina. (2010). Sikap Guru SD terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Bandung: Sekolah Pascasarjana
Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)



b. Antisosial

Anak dengan hambatan ini
dinilai masih bisa
diarahkan.
b. Instrumental Input:
 Guru merasa memiliki
kemampuan menangani
anak dengan masalah ini.
2. Proses:
 Guru perlu melakukan
pendekatan khusus.
 Orangtua harus terlibat
dalam mengupayakan
terapi.
 Sekolah harus memberikan
nilai-nilai agama lebih
banyak.
1. Raw Input:
 Anak masih bisa
diarahkan.



Anak bisa menimbulkan
gangguan bagi siswa lain jika
bersekolah di SD umum.
b. Instrumental Input:
 SLB memiliki guru yang
kompeten dan lebih
berpengalaman dalam
menangani anak.
 Guru SLB memiiki kesabaran
yang lebih tinggi daripada
guru SD umum dalam
menghadapi anak yang
memiliki hambatan seperti
ini.
 SLB memiliki sarana dan
prasarana yang memadai.

tempat yang sesuai untuk
mendidik anak dengan
hambatan ini, dengan
melakukan pengawasan
khusus.

1. Input:
1. Raw Input:
a. Raw Input:
 Anak dapat memberikan
pengaruh buruk terhadap
 Anak akan sering melakukan
temannya jika bersekolah di
pelangaran aturan jika
SD umum atau SLB.
bersekolah di SD umum.
2. Proses:
 Anak akan mengganggu
 Anak dididik di panti
konsentrasi siswa lain jika
rehabilitasi atau bina sosial.
bersekolah di SD umum.
 Anak akan membebani guru
 Anak dididik di pesantren.
kelas di SD umum yang
 Karena menyangkut masalah
memiliki siswa banyak.
sosial kemasyarakatan, harus
b. Instrumental Input:
ada penanganan khusus yang
terpadu dari berbagai macam
 SLB memiliki guru ahli
basic pendidikan.
untuk menangani anak seperti

2. Proses:
 Perlu kesabaran guru
dalam menangani anak.
 Perlu bimbingan khusus
agar anak dapat
dikendalikan.
 Perlu metode dan
pendekatan secara khusus
dalam menangani anak.
3. Output:
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c. Cemas,menarik
diri, tidak mau
bergaul

6.

a. ADD

Melalui pergaulan dengan
anak-anak yang baik di SD
umum, secara bertahap
kebiasaan buruk anak akan
hilang.
1. Raw Input:
 Hambatan dinilai tidak
parah sehingga bisa diatasi
oleh SD umum.
 Anak masih bisa
diarahkan.
 Anak masih bisa diberi
kesempatan beradaptasi
2. Proses:
 Anak harus dibantu
mengembangkan diri
melalui kegiatan
berorganisasi.
 Guru perlu melakukan
pendekatan khusus.
 Sekolah perlu mengadakan
kegiatan bimbingan dan
penyuluhan.
 Anak bisa diberi terapi.
1. Raw Input:
 Anak dinilai masih bisa
mengikuti pelajaran
dengan baik.
 Anak dinilai masih dapat
menyesuaikan diri dengan

ini.
SLB memiliki guru yang
berpengalaman dalam
menangani anak dengan
hambatan ini.
1. Input:
a. Raw Input:
 Anak bisa mengganggu siswa
lain jika bersekolah di SD
umum.
 Anak akan sulit berkembang
jika disekolahkan di SD
umum.
 Anak akan kurang percaya diri
jika disekolahkan di SD
umum.
b. Instrumental Input:
 Guru SLB lebih kompeten.


1. Input:
a. Raw Input:
 Anak akan mengganggu anak
lain jika bersekolah di SD
umum.
b. Instrumental Input:



Pendidikan lebih diarahkan
pada bidang keterampilan.

1. Raw Input:
 Anak diduga akan merasa
dikucilkan jika bersekolah di
SD umum atau SLB.
2. Proses:
 Anak harus ditangani
psikiater.
 Anak harus ditangani
psikolog dan terapis.
 Anak harus ditangani guru
khusus
 Anak harus dimasukkan ke
panti rehabilitasi.
 Anak harus dimasukkan ke
pesantren

1. Raw Input:
 Jika dimasukkan ke sekolah,
dikhawatirkan kekurangan/
kelemahan anak akan
semakin bertambah.
2. Proses:
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lingkungan.
 Guru SLB memiliki
pengetahuan dan pengalaman
Anak dinilai tidak
bermasalah dengan
tentang cara menangani anak.
kecerdasan.
 Sarana dan prasarana di SLB
2. Proses:
lebih memenuhi standar
pendidikan anak
 Guru harus membimbing
berkebutuhan khusus.
dan bekerja ekstrakeras.

Kurikulum SLB sudah
 Guru harus menambah
difokuskan untuk menangani
pengetahuan tentang
ABK.
hambatan anak.
 Orangtua harus membantu 2. Proses:
 Anak harus ditangani oleh
melatih kemampuan
guru khusus/guru
konsentrasi anak di rumah.
pembimbing khusus.
 Orangtua harus membantu
mengupayakan terapi
untuk anak.
3. Output:
 Harga diri anak akan
tumbuh karena
mendapatkan kesempatan
bersosialisasi.
1. Raw Input:
1. Input:
a. Raw Input:
 Hambatan anak dinilai
masih bisa diatasi di SD
 Anak akan mengganggu anak
umum.
lain jika bersekolah di SD
umum.
 Anak dinilai masih dapat
mengikuti pelajaran
 Anak akan mengganggu
dengan baik.
KBM jika bersekolah di SD
umum.
 Anak dinilai masih
mampu menyesuaikan diri.
 Anak akan menambah beban


b. ADHD



Anak perlu ditangani secara
khusus.

1. Raw Input:
 Anak tidak bisa
disekolahkan di SD umum
maupun di SLB karena
sama-sama akan
mengganggu anak lain.
2. Proses:
 Anak harus memiliki
pembimbing khusus.
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2. Proses:
 Orangtua harus
bekerjasama dengan guru
untuk membantu anak
dalam berkonsentrasi.
 Guru harus sabar dalam
menangani anak.
 Di kelas, anak harus
dijauhkan dari temanteman yang
mengganggunya.
3. Output:
 Dengan bersekolah di SD
umum, anak mendapat
kesempatan bersosialisasi
sehingga harga dirinya
akan tumbuh.

7.

KESULITAN BELAJAR SPESIFIK
a. Disleksia
1. Input:
a. Raw Input:
 Anak dapat menyesuaikan
diri dengan tuntutan
pelajaran, namun
membutuhkan waktu lebih

guru kelas jika bersekolah di
SD umum.
b. Instrumental Input:
 SLB memiliki sarana,
prasarana, dan media yang
sesuai dengan kebutuhan
khusus anak.
 Guru SLB memiliki
pengetahuan dan kompetensi
yang memadai
 SLB akan memberikan hasil
pendidikan yang optimal dan
dapat
dipertanggungjawabkan
c. Environmental Input:
 SD umum tidak memiliki
guru khusus untuk
menangani anak dengan
hambatan ini.
 SD umum tidak mungkin
menerapkan pembelajaran 1
guru menangani 1 anak.
1. Instrumental Input:
Guru SLB memiliki kemampuan
teknik khusus dalam memberikan
pembelajaran yang tidak dimiliki
guru SD umum.
2. Proses:

1. Raw Input:
 Anak memerlukan perhatian
khusus dan intensif untuk
memperbaiki kelemahannya.
2. Proses:
 Dengan homeschooling,
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b.

2.

b. Disgrafia

1.
a.

banyak dari teman Anak perlu pembelajaran
temannya.
individual dengan
Instrumental Input:
menggunakan berbagai
media.
 SD umum sudah memiliki
guru khusus yang telah
mengikuti diklat.
Proses:
 Anak perlu dibantu dengan
pemberian les dan banyak
berlatih.
 Guru perlu menggunakan
metode khusus.
 Guru perlu memberikan
perhatian lebih banyak
kepada anak.
 Guru harus memodifikasi
kurikulum.
 Guru perlu meningkatkan
kesabaran dalam mendidik
anak.
 Sekolah perlu dibantu oleh
guru pembimbing khusus.
 Orangtua harus proaktif
dalam memberikan
pelajaran membaca
tambahan.
Input:
1. Input:
Raw Input:
a. Raw Input:
 Anak masih bisa dibantu
 Jika bersekolah di SD umum,
oleh guru SD umum.
anak akan tertinggal dari

anak akan mendapatkan
perhatian khusus dari guru
pengajarnya.

1. Raw Input:
 Anak perlu mendapatkan
pembimbing khusus.
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Jika bersekolah di SLB,
dikhawatirkan masalah
anak akan bertambah
berat.
b. Instrumental Input:
 Guru SD umum memiliki
kemampuan menangani
anak.
 Sarana dan prasarana SD
umum memadai.
2. Proses:
 Anak bisa diarahkan
dengan banyak berlatih.
 Anak perlu didampingi
guru pembimbing khusus.
 Guru harus mendapatkan
pelatihan penanganan anak
dengan hambatan ini.
 Guru harus meningkatkan
kesabaran dalam
menangani anak.
 Perlu dilakukan
penyesuaian kurikulum.
3. Output:
 Dengan bersekolah di SD
umum, anak akan bisa
melihat cara temannya
belajar dan dapat
menyesuaikan diri dalam
bergaul.

siswa lain dalam kemampuan
menulis.
b. Instrumental Input:
 SLB dapat memberikan
bimbingan yang sesuai dengan
kebutuhan khusus anak
2. Proses:
 Anak perlu diberi program
pembelajaran individual.
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c. Diskalkulia

8

Autisme

1. Input:
a. Raw Input:
 Anak masih dapat belajar
sebagaimana siswa lain.
b. Instrumental Input:
 Di SD umum ada tutor
sebaya yang dapat
membantu anak mengatasi
masalahnya.
2. Proses:
 Anak perlu dibantu dengan
pemberian pelajaran
tambahan.
 Anak perlu diberi
kesempatan lebih banyak
agar dapat menyesuaikan
diri dengan tuntutan
pelajaran.
 Guru perlu terus menerus
memberikan banyak
penjelasan dan latihan.
 Sekolah perlu
menyesuaikan kurikulum.
 Jika kesulitan anak tidak
dapat diatasi guru SD
umum, anak dipindahkan
ke SLB.
1. Raw Input:
 Anak autistik bisa jadi
IQnya tinggi sehingga bisa

1. Input:
a. Raw Input:
 Anak akan menambah beban
kerja guru kelas jika
bersekolah di SD umum.
b. Instrumental Input:
 SLB memiliki sarana dan
SDM yang sesuai untuk
mengatasi kesulitan anak.
2. Proses:
 Anak perlu dibimbing oleh
guru yang sudah
berpengalaman dalam
mengatasi masalahnya.
 Guru perlu menggunakan
metode dan teknik mengajar
khusus.

1. Input:
a. Raw Input:
 Anak memerlukan

1. Raw Input:
 Anak perlu dikembangkan
sesuai dengan bidang
bakatnya.
2. Proses:
 Orangtua harus terus
mendukung upaya
mengatasi kesulitan anak.

1. Proses:
 SD umum dan SLB tidak
cocok, harus ada sekolah
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sekolah di SD umum.
2. Proses:
 Anak harus dilihat dan
dikembangkan potensinya
sehingga tidak ada unsure
paksaan dalam
pembelajaran.
 Pada tahap awal, anak
disekolahkan di SLB atau
diterapi, kemudian bisa
bersekolah di SD umum.

penanganan khusus.
Jika anak bersekolah di SD
umum, akan timbuil masalah
bagi siswa normal dalam
berkomunikasi dengan anak
autisik.
b. Instrumental Input:
 SLB memiliki SDM dan
sarana prasarana yang
memadai untuk menangani
anak autistic.
 Di SLB, anak akan
memperoleh pendidikan dan
pengajaran khusus yang
dapat mengembangkan
potensi dan memperbaiki
sikap dan sifatnya.
c. Environmental Input:
 SD umum tidak mendidik
anak autistic.
 SD umum tidak mungkin
bisa mengajar dengan tertib
karena merasa selalu ada
masalah akibat keberadaan
anak autistic di sekolahnya.
2. Proses:
 Anak perlu ditangani dan
diberi pelayanan khusus,
menggunakan pembelajaran
individual, dan bimbingan




khusus.
Anak perlu diterapi dan
diobati secara teratur agar
sedikit demi sedikit dapat
berubah.
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9.

ANAK BERBAKAT:
a. Berbakat
Intelektual

1. Input:
a. Raw Input:
 Tidak ada kesulitan yang
harus ditangani dari anak.
b. Instrumental Input:
 SD umum dapat
mengembangkan potensi
anak.
 SD umum dapat
membantu
mengembangkan
kemampuan sosialisasi
anak.
 SD umum dapat
membantu dalam
penghematan karena jika
anak bersekolah di SBI
akan membutuhkan biaya
besar dan jarak tempuh
yang jauh.

secara terus menerus.
Anak harus ditangani oleh
guru ahli sehingga bisa
berkembang optimal.
SLB bisa menjadi langkah
awal menangani anak, jika
ada kemajuan, maka anak
bisa dipindahkan ke SD
umum.

1. Instrumental Input:
 SLB akan dapat
mengembangkan prestasi
anak secara khusus.
 SLB memiliki sarana dan
tenaga yang memadai.

1. Input:
a. Raw Input:
 anak akan merasa bosan jika
bersekolah di sekolah biasa.
 Anak perlu bimbingan
khusus untuk
memaksimalkan bakat yang
dimilikinya.
b. Environmental Input:
 SD umum kurang dapat
menyalurkan potensi anak
sehingga tidak berkembang
optimal.
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2. Proses:
 Guru perlu memberikan
pengayaan.
 Guru harus menyalurkan
bakat anak.
 Guru harus memiliki
tingkat intelektual dan
wawasan yang tinggi.
 Sekolah harus membuat
program percepatan
belajar.
3. Output:
 Anak dapat memberikan
motivasi kepada siswa lain
untuk lebih baik dalam
belajar.
 Anak akan dapat
membantu siswa lain
dalam belajar.
 Anak dapat memberikan
prestasi untuk sekolah.
b. Berbakat khusus
1. Input:
1. Instrumental Input:
1. Proses:
lainnya (Olahraga,
a. Raw Input:
 SLB akan dapat membina
 Anak dididik di sekolah
Seni, Hastakarya,
keterampilan anak sesuai
khusus (les/kejuruan) yang
 Kelebihan anak bukan
dan lain-lain)
dengan bakat dan
memberikan penanganan
merupakan gangguan
kemampuannya.
lebih khusus.
 Anak berbakat tidak akan
 SLB memiliki sarana dan
mau disekolahkan di SLB.
prasarana yang memadai
b. Instrumental Input:
untuk mengembangkan bakat
 SD umum membantu
anak.
dalam mengembangkan
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kemampuan sosialisasi
anak.
2. Proses:
 Guru harus lebih kreatif
agar dapat menyalurkan
bakat anak.
 Guru Perlu memberikan
bimbingan khusus atau
diklat.
 Sekolah perlu
menyediakan
program/guru khusus.
3. Output:
 Keberadaan anak dapat
meningkatkan motivasi
siswa lain.
 Anak akan dapat
membantu siswa lain.
 Anak akan merasa percaya
diri karena memiliki
kelebihan dari orang lain.
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Secara ringkas, klasifikasi alasan para guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa Barat
tentang tempat mendidik anak dituangkan dalam tabel 4.12 di bawah ini:
Tabel 4.12.
Perbandingan Klasifikasi Alasan Pemilihan Penempatan Pendidikan Anak
Berkebutuhan Khusus Berdasarkan Komponen Sekolah
NO

KOMPONEN SEKOLAH

SD UMUM

SLB

LAINNYA

1.

Raw Input







2.

Instrumental Input





-

3.

Environmental Input







4.

Proses







5.

Output





-

B. Pembahasan Hasil Pengolahan Data
Bagian ini membahas hasil pengolahan data sehubungan dengan rumusan
permasalahan, yang didasarkan pada kajian teoritis sebagaimana telah dipaparkan pada
bab II di atas.
1. Gambaran Umum Sikap Guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa Barat
terhadap Penyelenggaraan Sekolah Inklusif.
Dari hasil pengolahan data diperoleh skor rata-rata sikap secara umum sebesar
2.68, pada komponen kognitif sebesar 2.51, sikap pada komponen afektif
sebesar 2.73, dan sikap pada komponen konatif sebesar 2.75.
Didasarkan pada kriteria arah sikap sebagaimana dijelaskan pada Bab III, maka
dapat dikatakan bahwa guru-guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa Barat
memiliki sikap yang cukup positif terhadap penyelenggaraan sekolah inklusif,
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baik dilihat dari sikap secara umum, sikap pada komponen kognitif, komponen
afektif, maupun komponen konatif
Meskipun sikap guru, baik secara keseluruhan maupun pada setiap komponen
tergolong cukup positif, namun tampak bahwa sikap guru pada komponen
kognitif memiliki skor rata-rata terkecil dibandingkan dengan pada komponen
afektif maupun konatif, bahkan dapat dikatakan berada pada perbatasan kategori
arah sikap “cukup negatif” dan “cukup positif”. Shaver (Mar’at, 1982)
mengatakan bahwa komponen kognitif sikap berisi pikiran, ide, dan konsep
dalam diri seseorang mengenai objek sikap yang diketahuinya, yang diperoleh
melalui pengalaman langsung maupun tidak langsung dengan objek sikap,
sedangkan Middlebrookk (Azwar, 2009) mengatakan bahwa tidak adanya
pengalaman sama sekali dengan suatu objek psikologis cenderung akan
membentuk sikap negatif terhadap objek tersebut. Mengacu kepada kedua
pernyataan tersebut dan mencermati data sampel penelitian ini bahwa sebagian
besar guru bekerja di sekolah umum (83.2%), berlatar belakang pendidikan Non
Pendidikan Luar Biasa (86.4%), belum pernah mengikuti pelatihan pendidikan
inklusif (78.4%), belum berpengalaman menangani anak berkebutuhan khusus
(43.2%), maka penulis berpendapat bahwa faktor-faktor pribadi guru ini turut
berperan dalam terjadinya kekurangan pengetahuan dan pengalaman guru
tentang penyelenggaraan sekolah inklusif. Sebagai akibatnya, pada komponen
kognitif, sikap guru pun berada pada batas antara arah “cukup positif” dan
“cukup negatif”.

Untuk sitasi (citation), tuliskan: Herlina. (2010). Sikap Guru SD terhadap Penyelenggaraan
Pendidikan Inklusif. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

Sikap guru yang lebih positif pada komponen afektif dan konatif dibandingkan
dengan pada komponen kognitif ini sejalan dengan hasil penelitian Scruggs dan
Mastropieri (Woolfson & Grant, 2005:1), yang telah melakukan meta analisis
sepanjang periode 1958-1995 dan menyatakan bahwa mayoritas guru setuju
terhadap inklusi sebagai prinsip, namun hanya 40% yang memandangnya
sebagai realistis.
Terbentuknya sikap cukup positif pada komponen afektif dan konatif yang lebih
tinggi dari komponen kognitif ini bisa jadi dipengaruhi oleh pengaruh faktor
budaya dan nilai-nilai moral keagamaan yang diyakini guru, yang menekankan
pentingnya nilai-nilai mengakui dan menghargai perbedaan individual, saling
menolong, terlebih lagi mengasihani orang-orang yang dianggap “cacat”
walaupun tidak memahami sepenuhnya berbagai hal yang berkaitan dengan
“kecacatan” tersebut. Menurut Azwar (2009), kebudayaan, lembaga pendidikan,
dan lembaga agama merupakan faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap,
dimana kebudayaan mewarnai sikap masyarakat dan memberi corak
pengalaman individu yang menjadi anggota kelompok masyarakat, dan lembaga
agama meletakkan dasar konsep moral dalam diri individu. Jika dilihat
berdasarkan sudut pandang Ajzen & Fishbein (2005), sikap positif ini muncul
bisa karena guru mempersepsi bahwa orang lain atau masyarakat menuntutnya
untuk bersikap positif terhadap penyelenggaraan sekolah iklusif. Dasar afeksi,
moral, dan persepsi inilah yang bisa jadi mempengaruhi terbentuknya sikap
afektif dan konatif guru yang cukup positif terhadap penyelenggaraan sekolah
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inklusif, walaupun para guru tidak memiliki pemahaman yang memadai
terhadap penyelenggaraan sekolah inklusif tersebut.

2. Pengaruh Jenis Sekolah terhadap Sikap Guru SD di Kabupaten Kuningan
Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Sekolah Inklusif.
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pengaruh jenis sekolah terhadap
sikap guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa Barat tentang penyelenggaraan
sekolah inklusif memiliki taraf sigifikansi <0.05, baik pada sikap secara umum,
sikap komponen kognitif, afektif, maupun konatif, sehingga hipotesis nol
ditolak. Artinya, jenis sekolah tempat guru mengajar, apakah sekolah dasar
umum atau sekolah luar biasa, memberikan pengaruh terhadap terbentuknya
sikap guru yang tergolong cukup positif tentang penyelenggaraan sekolah
inklusif.
Dengan uji lanjutan, diketahui bahwa skor rata-rata kelompok guru yang
bekerja di SLB lebih tinggi jika dibandingkan dengan skor rata-rata kelompok
guru yang bekerja di SD umum, baik pada sikap secara umum, komponen
kognitif, komponen afektif, maupun komponen konatif. Artinya, SLB sebagai
tempat bekerja guru memberikan pengaruh yang lebih besar daripada SD
Umum terhadap terbentuknya sikap guru yang cukup positif tentang
penyelenggaraan sekolah inklusif.
Kebudayaan menanamkan garis pengarah sikap terhadap masalah dan
kebudayaan pula yang telah mewarnai sikap masyarakat, karena kebudayaan
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telah memberi corak pengalaman individu-individu yang menjadi anggota
kelompok masyarakat (Azwar, 2009), sedangkan interaksi sosial akan
mempengaruhi

pembentukan sikap (Ahmadi, 2002).

Sekolah tempat guru

mengajar, baik sekolah umum maupun sekolah luar biasa, terdiri atas guru-guru
dan siswa yang telah dipengaruhi oleh budaya masyarakat dari mana mereka
berasal. Interaksi antarguru maupun antara guru dengan siswa pada akhirnya
menjadi pengarah sikap para guru terhadap masalah yang mereka hadapi,
termasuk masalah yang berkenaan dengan anak berkebutuhan khusus,
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Cochran (1998) yang
menunjukkan bahwa guru pendidikan khusus memiliki sikap lebih positif
terhadap pendidikan inklusif dibandingkan dengan guru umum, sekaligus
bertentangan dengan hasil penelitian Kubyana (2005) yang menunjukkan bahwa
guru SLB di Johannesburg memiliki sikap negatif terhadap pendidikan inklusif.
Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu bukti bahwa
perasaan/penilaian negatif beberapa guru SLB terhadap penyelenggaraan
sekolah inklusif (Alimin, 2008) tidak dapat digeneralisasikan kepada semua
guru SLB.

3. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Guru terhadap Sikap Guru SD di
Kabupaten Kuningan Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Sekolah Inklusif.
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pengaruh latar belakang pendidikan
guru terhadap sikap guru SD di Kabupaten Kuningan tentang penyelenggaraan
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sekolah inklusif memiliki taraf signifikansi >0.05, baik pada sikap secara
umum, komponen kognitif sikap, komponen afektif, maupun konatif, sehingga
hipotesis nol diterima. Artinya, latar belakang pendidikan guru SD di
Kabupaten Kuningan Jawa Barat, apakah Pendidikan Luar Biasa ataupun Non
Pendidikan Luar Biasa, tidak berperan dalam terbentuknya sikap guru yang
tergolong cukup positif terhadap penyelenggaraan sekolah inklusif.
Di satu sisi, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Vaughn et.al.
(Ali et.al., 2006) bahwa guru-guru sekolah umum telah memilih untuk mengajar
bidang ilmu tertentu dan bukan pendidikan khusus, namun kebijakan tentang
pendidikan inklusif telah memaksa mereka untuk memasuki area yang tidak
mereka minati. Selain itu, juga sejalan dengan hasil penelitian Mock &
Kauffman (Ali, Mustapha, & Jelas, 2006) bahwa guru tidak dapat dipersiapkan
untuk menjawab kebutuhan pendidikan unik setiap siswa berkebutuhan khusus.
Di sisi lain, lembaga pendidikan merupakan suatu sistem yang mempunyai
pengaruh dalam pembentukan sikap karena meletakkan dasar pengertian dan
konsep moral dalam diri individu (Azwar, 2009). Dengan demikian, hasil
penelitian ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah Program Pendidikan Guru,
baik Pendidikan Luar Biasa maupun Non Pendidikan Luar Biasa, telah cukup
meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri para mahasiswanya
mengenai pendidikan anak berkebutuhan khusus dan mempersiapkan para
mahasiswanya untuk mampu menjawab kebutuhan pendidikan khusus setiap
siswa berkebutuhan khusus, baik di sekolah umum maupun di sekolah luar
biasa, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penelitian Mock & Kauffman di atas.
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4. Pengaruh Pelatihan Pendidikan Inklusif Terhadap Sikap Guru Sekolah
Dasar Di Kabupaten Kuningan Jawa Barat Tentang Penyelenggaraan
Sekolah Inklusif.
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pengaruh pelatihan pendidikan
inklusif terhadap sikap guru di Kabupaten Kuningan Jawa Barat tentang
penyelenggaraan sekolah inklusif memiliki taraf signifikansi < 0.05, baik pada
sikap secara umum, komponen kognitif sikap, komponen afektif, maupun
konatif, sehingga hipotesis nol ditolak. Artinya, pelatihan pendidikan inklusif
berpengaruh secara signifikan terhadap terbentuknya sikap guru yang cukup
positif tentang penyelenggaraan sekolah inklusif.
Pelatihan pendidikan inklusif memberikan pengetahuan bahkan pengalaman
yang berkaitan dengan pendidikan inklusif, baik mengenai anak berkebutuhan
khusus, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan kebutuhan khusus, maupun
pengelolaannya, termasuk harapan dan tantangan yang dihadapi dalam
mengimplementasikannya. Dalam pelatihan juga terjadi proses mempengaruhi,
terutama yang dilakukan oleh instruktur kepada peserta, dengan tujuan agar
peserta conform terhadap ide-ide yang disampaikan instruktur pelatihan.
Menurut Azwar (2009), pengalaman pribadi dan pengaruh orang lain yang
dianggap penting (dalam hal ini instruktur pelatihan) merupakan faktor yang
mempengaruhi terbentuknya sikap. Dengan demikian, dalam penelitian ini
terbukti

bahwa

pelatihan

pendidikan

inklusif

memiliki

peran dalam

pembentukan sikap positif guru terhadap penyelenggaraan sekolah inklusif.
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Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sharma, dkk (2006) di
Australia, Kanada, Hongkong, dan Singapura, bahwa sebagian besar calon guru
memiliki sikap positif terhadap orang-orang disable dan inklusi dan lebih
percaya diri dalam menerapkan inklusi setelah memperoleh pelatihan inklusi.
Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Mangunsong (2006) yang
menunjukkan bahwa perlu ada pelatihan khusus tentang pendidikan inklusif
bagi guru-guru sekolah umum agar mereka mendukung implementasi
pendidikan inklusif.
Hasil uji lanjutan terhadap skor rata-rata kelompok sampel pada variabel
“Pelatihan Pendidikan Inklusif” menunjukkan bahwa skor rata-rata paling tinggi
ditunjukkan oleh kelompok guru yang pernah memperoleh pelatihan pendidikan
inklusif secara intensif, baik pada variabel sikap secara umum, komponen
kognitif sikap, komponen afektif, maupun konatif, diikuti oleh kelompok guru
yang pernah mendapatkan pelatihan tapi tidak intensif, dan skor terendah
ditunjukkan oleh kelompok guru yang belum pernah mendapatkan pelatihan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makin intensif pelatihan pendidikan
inklusif, makin positif sikap guru terhadap penyelenggaraan sekolah inklusif.

5. Pengaruh Jumlah Siswa di Kelas terhadap Sikap Guru Sekolah Dasar di
Kabupaten Kuningan Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Sekolah Inklusif.
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pengaruh jumlah siswa di kelas
terhadap sikap guru sekolah dasar di Kabupaten Kuningan Jawa Barat tentang
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penyelenggaraan sekolah inklusif memiliki taraf signifikansi >0.05 pada
variabel sikap secara umum, komponen afektif, dan komponen konatif, serta
memiliki taraf signifikansi <0.05 pada komponen kognitif. Dengan demikian,
Ho pada sikap secara umum, komponen afektif sikap, dan komponen konatif
sikap diterima, sedangkan Ho pada komponen kognitif sikap ditolak. Artinya,
jumlah siswa di kelas tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
terbentuknya sikap guru yang cukup positif tentang penyelenggaraan sekolah
inklusif, baik pada sikap secara umum maupun pada sikap afektif dan konatif,
namun berpengaruh secara signifikan terhadap terbentuknya komponen kognitif
sikap guru yang cukup positif tentang penyelenggaraan sekolah inklusif.
Uji lanjutan terhadap skor rata-rata kelompok pada komponen kognitif sikap
menunjukkan bahwa skor rata-rata tertinggi ditunjukkan oleh guru-guru yang
mengajar di kelas dengan jumlah siswa paling sedikit, diikuti dengan skor ratarata guru yang mengajar di kelas sedang, dan skor terendah ditunjukkan oleh
guru yang mengajar di kelas dengan jumlah siswa besar. Artinya, kelas dengan
jumlah siswa sedikit (kelas kecil) memberikan pengaruh terbesar pada
terbentuknya sikap guru yang cukup positif terhadap penyelengaraan sekolah
inklusif. Hasil ini juga menunjukkan bahwa makin sedikit jumlah siswa di
kelas, makin positif sikap guru terhadap penyelenggaraan sekolah inklusif.
Komponen kognitif sikap berisi persepsi, keyakinan, ide, dan konsep dalam diri
seseorang mengenai objek sikap, yang memberinya ide tentang karakteristik
umum objek tersebut. Pengetahuan dan pengalaman guru tentang berbagai hal
yang berkaitan dengan penyelenggaraan

sekolah inklusif membentuk ide,
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persepsi, keyakinan, dan konsep dalam dirinya tentang penyelenggaraan sekolah
inklusif. Kemudahan yang dialami guru dalam menangani kelas kecil, atau
kesulitan yang makin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah siswa di
kelas,

berinteraksi

dengan

pengetahuan

mengenai

penanganan

anak

berkebutuhan khusus, sehingga terbentuklah sikap kognitif guru terhadap
penyelenggaraan sekolah inklusif.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh
Galis (1995), Gaad & Khan (2007), dan Heflin & Bullock (1999) yang
menunjukkan bahwa para guru menginginkan jumlah maksimal siswa per kelas
dikurangi jika siswa penyandang ketunaan ditempatkan di kelas umum, dan
bahwa pendidikan inklusif menambah beban kerja mereka.
Jumlah siswa di kelas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap komponen
afektif dan konatif sikap. Komponen afektif sikap berkaitan dengan perasaan
emosional subjektif terhadap suatu objek sikap, yang banyak dipengaruhi oleh
apa yang diyakini benar dan berlaku bagi objek tersebut, sedangkan komponen
konatif sikap merupakan kecenderungan untuk berperilaku terhadap objek sikap
dengan cara-cara tertentu. Lembaga pendidikan dan lembaga agama merupakan
suatu sistem yang mempengaruhi pembentukan sikap, dengan cara meletakkan
dasar pengertian dan konsep moral dalam diri inidividu. Pengakuan dan
penerimaan akan keberagaman individu merupakan prinsip yang diakui
kebenarannya secara universal dan sesuai dengan konsep moral yang paling
mendasar dalam diri setiap individu. Dasar moral inilah yang berperan dalam
mempengaruhi sikap individu secara afektif, sehingga walaupun jumlah siswa
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di

kelas

mempengaruhi

komponen

kognitif

sikap

guru

terhadap

penyelenggaraan sekolah inklusif, namun besaran jumlah siswa di kelas tersebut
tidak mempengaruhi komponen afektif. Selain itu, kebijakan pemerintah yang
mewajibkan sekolah menerima anak berkebutuhan khusus dan ikatan emosional
dengan anak berkebutuhan khusus bisa mempengaruhi kecenderungan
seseorang dalam berperilaku terhadap anak berkebutuhan khusus ataupun
terhadap penyelenggaraan sekolah inklusif, walaupun secara kognitif ia tidak
menerimanya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Suban dan Sharma (2006)
yang melakukan penelitian terhadap guru SD di Victoria Australia bahwa
partisipan yang memiliki sahabat disable maupun yang merasa yakin dengan
peran mereka sebagai pendidik inklusif tidak merasa khawatir dengan
implementasi pendidikan inklusif.

6. Pengaruh Pengalaman Menangani Anak Berkebutuhan Khusus terhadap
Sikap Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Kuningan Jawa Barat tentang
Penyelenggaraan Sekolah Inklusif.
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pengaruh pengalaman menangani
anak berkebutuhan khusus terhadap sikap guru sekolah dasar di Kabupaten
Kuningan Jawa Barat tentang penyelenggaraan sekolah inklusif memiliki taraf
signifikansi >0.05, sehingga hipotesis nol diterima. Artinya, pengalaman
menangani anak berkebutuhan khusus tidak berpengaruh terhadap terbentuknya
sikap guru yang cukup positif tentang penyelenggaraan sekolah inklusif.
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Menurut Middlebrook (1974, dalam Azwar, 2009:31), tidak adanya pengalaman
sama sekali dengan suatu objek psikologis cenderung akan membentuk sikap
negatif terhadap objek tersebut; untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap,
pengalaman pribadi harus meninggalkan kesan yang kuat. Oleh karena itu, sikap
akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam
situasi yang melibatkan faktor emosional. Jadi, dalam penelitian ini dapat
diduga bahwa para guru tidak kurang terlibat secara emosional dalam mengajar
anak berkebutuhan khusus.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan
oleh Bennet, dkk (1997) yang menemukan tidak adanya hubungan yang
signifikan antara pengalaman praktisi yang menangani anak-anak usia dini yang
disable dengan sikapnya terhadap inklusi, dan sejalan pula dengan hasil
penelitian Leyser & Lessen (1985) yang menemukan tidak adanya perbedaan
yang signifikan pada sikap terhadap pendidikan inklusif antara guru-guru yang
menerima pelatihan dan pengalaman dengan guru-guru yang hanya menerima
pelatihan.
Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil-hasil penelitian lain yang
membuktikan bahwa: guru-guru yang berpengalaman dalam menangani anak
berkebutuhan khusus memiliki sikap lebih positif terhadap pendidikan inklusif
dibandingkan dengan yang kurang berpengalaman (Haider, 2008); sikap guru
lebih favorable bila memiliki pengalaman lebih banyak dalam mengajar anakanak disable (Marston & Leslie, 1982 dan Rizzo & Vispoel, 1991, dalam Elliot,
2008); guru dengan pengalaman aktif dalam pendidikan inklusif bersikap lebih
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positif terhadap pendidikan inklusif dibandingkan dengan guru lain yang belum
berpengalaman (Avramidis, Bayliss, & Burden, 2000); pengalaman membawa
pada perasaan lebih kompeten dan sikap lebih positif terhadap pendidikan
inklusif pada guru-guru yang terlibat dalam program inklusif kolaboratif Head
Start (Lindeman & Adam, 1997).
Jika mengacu pada hasil uji homogenitas sampel yang telah dilakukan, yang
menunjukkan bahwa sampel pada variabel “Pengalaman Menangani Anak
Berkebutuhan Khusus” tidak homogen, maka hasil penelitian tentang pengaruh
pengalaman menangani anak berkebutuhan khusus terhadap sikap guru sekolah
dasar di Kabupaten Kuningan Jawa Barat tentang penyelenggaraan sekolah
inklusif ini perlu benar-benar dipertimbangkan sebelum digeneralisasikan
kepada populasi penelitian yaitu guru-guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa
Barat.

7. Variabel yang Paling Berpengaruh terhadap Sikap Guru SD di Kabupaten
Kuningan Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Sekolah Inklusif.
Hasil pengolahan data dengan teknik One Way Anova pada taraf signifikansi
0.05 menunjukkan bahwa variabel “Pelatihan Pendidikan Inklusif” memiliki
skor F tertinggi pada variabel sikap secara umum, komponen afektif sikap,
maupun komponen konatif sikap dibandingkan dengan variabel “Jenis Sekolah”
maupun variabel “Jumlah Siswa di Kelas”. Sedangkan variabel “Jenis Sekolah”
memiliki skor F tertinggi pada komponen kognitif sikap dibandingkan dengan
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variabel “Jumlah Siswa di Kelas” maupun variabel “Pelatihan Pendidikan
Inklusif”.
Hasil uji lanjutan sebagaimana telah ditampilkan pada tabel 4.8 di atas
menunjukkan

bahwa guru yang pernah mendapatkan pelatihan pendidikan

inklusif secara intensif memiliki skor rata-rata tertinggi dibandingkan dengan
guru yang pernah mendapatkan pelatihan pendidikan inklusif tapi tidak intensif
maupun guru yang belum pernah mendapatkan pelatihan pendidikan inklusif.
Sedangkan pada tabel 4.5 telah ditampilkan bahwa guru yang mengajar di
sekolah luar biasa memiliki skor rata-rata lebih tinggi daripada guru yang
mengajar di sekolah umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:
a. pelatihan pendidikan inklusif merupakan variabel yang paling berpengaruh
terhadap

terbentuknya

sikap

guru

yang

cukup

positif

tentang

penyelenggaraan sekolah inklusif, baik pada sikap secara umum, komponen
afektif sikap, maupun komponen konatif sikap, Makin intensif pelatihan
pendidikan inklusif yang diterima/diikuti guru, makin positif sikapnya
terhadap penyelenggaraan sekolah inklusif, baik sikap secara umum maupun
sikap pada komponen afektif dan konatif.
b. jenis sekolah merupakan merupakan variabel yang paling berpengaruh
terhadap

terbentuknya

sikap

guru

yang

cukup

positif

tentang

penyelenggaraan sekolah inklusif, pada komponen kognitif sikap. Sekolah
luar biasa merupakan tempat mengajar yang memberikan pengaruh lebih
besar daripada sekolah umum terhadap terbentuknya sikap positif guru
tentang penyelenggaraan sekolah inklusif.
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8. Pilihan Penempatan Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus.
Berdasarkan hasil pengolahan data sebagaimana dipaparkan di atas, dapat
dilihat bahwa:
a. Secara umum, tempat pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang
dipilih oleh sebagian besar guru adalah SLB (54.87%), kemudian sekolah
umum (37.31 %), dan sisanya (6.58%) memilih lainnya seperti rumah, panti
rehabilitasi, atau pesantren. Artinya, secara umum SLB masih menjadi
pilihan utama bagi para guru sebagai tempat mendidik anak berkebutuhan
khusus.
b. Secara khusus, pilihan utama guru tentang penempatan pendidikan bagi
anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
1) SLB menjadi pilihan utama guru untuk menjadi tempat mendidik anakanak yang memiliki jenis-jenis kebutuhan khusus berikut:
a) Hambatan penglihatan: buta.
b) Hambatan pendengaran: tingkat sedang dan berat
c) Hambatan intelektual: tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, dan
tunagrahita berat.
d) Hambatan fisik: cerebral palsy dan cacat fisik.
e) Hambatan emosi dan perilaku: agresif, antisosial, dan cemas
(menarik diri).
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f) ADD dan ADHD
g) Autisme
2) SD Umum (sekolah inklusif) menjadi pilihan utama guru untuk menjadi
tempat mendidik bagi anak-anak yang memiliki jenis-jenis kebutuhan
khusus berikut:
a) Hambatan penglihatan: low vision
b) Hambatan pendengaran tingkat ringan
c) Hambatan intelektual slow learner
d) Kesulitan belajar spesifik: disleksia, disgrafia, dan diskalkulia.
e) Anak berbakat intelektual dan berbakat khusus lainnya.
Dari gambaran khusus ini dapat disimpulkan bahwa para guru lebih memilih
SLB sebagai tempat mendidik anak-anak dengan kebutuhan khusus yang
tergolong tingkat sedang sampai berat atau kebutuhan khusus yang tidak
secara langsung berkaitan dengan masalah akademik, sedangkan sekolah
umum dipilih sebagai tempat mendidik anak-anak dengan kebutuhan khusus
yang tergolong ringan, yang berkaitan langsung dengan masalah akademik,
atau yang memiliki bakat akademik maupun bakat khusus lainnya.

9. Alasan Pemilihan Penempatan Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus.
Dikaitkan dengan komponen-komponen sekolah sebagai sebuah sistem, maka
alasan pemilihan penempatan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang
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dikemukakan oleh guru sebagaimana dituangkan dalam Tabel 4.13 di atas dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. Alasan pemilihan SD umum (sekolah inklusif) sebagai tempat mendidik
anak berkebutuhan khusus:
1) Raw input:
a) Kebutuhan khusus yang dimiliki anak dipandang bukan sebagai
masalah

yang

akan

mengganggu

keefektifan

anak

dalam

beraktivitas.
b) Anak dipandang masih memiliki potensi positif yang bisa
dimanfaatkan oleh anak ataupun guru dan orangtua untuk
mendukung keberhasilan belajar anak.

2) Instrumental input:
a) Guru dipandang memiliki kemampuan untuk mengelola kegiatan
pembelajaran

meskipun

di

dalamnya

terdapat

anak

yang

berkebutuhan khusus.
b) Sekolah dipandang memiliki sumber daya manusia yang kompeten
untuk menangani anak berkebutuhan khusus.
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c) Siswa lain (yang tidak berkebutuhan khusus) dipandang sebagai
sumber daya yang dapat diberdayakan guna membantu anak
berkebutuhan khusus memenuhi kebutuhan khususnya.
d) Sekolah dipandang memiliki fasilitas (sarana/prasarana) yang
memadai untuk melayani anak berkebutuhan khusus.
e) Sekolah dipandang memiliki berbagai sumber daya (manusia, dana,
lingkungan sosial) yang bisa dimanfaatkan untuk membantu
mengembangkan potensi positif anak.
3) Environmental input:
Lokasi SLB yang jauh dari tempat tinggal anak dipandang dapat
menimbulkan beban pembiayaan yang tinggi, sehingga SD umum yang
berlokasi dekat dengan tempat tinggal menjadi alternatif utama sebagai
tempat mendidik anak.
4) Proses:
Anak berkebutuhan khusus dapat dilayani kebutuhan khususnya dengan
cara-cara:
a) Menggunakan alat bantu atau media pembelajaran dalam kegiatan
pembelajaran.
b) Memodifikasi lingkungan sesuai dengan kebutuhan khusus anak
(misalnya menempatkan anak tunarungu duduk pada kursi barisan
paling depan sehingga tidak terhalangi untuk melihat gerak gerik
guru saat kegiatan pembelajaran)
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c) Melatihkan kemampuan dasar sesuai dengan kebutuhan khusus anak
yang berguna sebagai bekal bagi anak untuk mengikuti pembelajaran
berikutnya (misalnya: membaca dan meniulis Braille bagi anak
tunanetra).
d) Meningkatkan

kompetensi

guru

dalam

menangani

anak

berkebutuhan khusus (misalnya dengan mengikutsertakan guru
dalam pelatihan penanganan anak berkebutuhan khusus).
e) Meningkatkan kompetensi pribadi guru dalam hal kesabaran,
keaktifan, dan kreativitas dalam menangani anak berkebutuhan
khusus.
f) Memodifikasi kurikulum agar dapat mengakomodasi kebutuhan
khusus anak.
g) Bekerjasama dengan SLB untuk membantu menangani kesulitan
anak.

5) Output:
a) Sekolah umum memberikan kesempatan luas dalam bersosialisasi
sehingga menjadikan anak berkebutuhan khusus memiliki rasa
percaya diri.
b) Heterogenitas teman bergaul di sekolah umum secara bertahap akan
membantu menghilangkan kebiasaan buruk anak berkebutuhan
Untuk sitasi (citation), tuliskan: Herlina. (2010). Sikap Guru SD terhadap Penyelenggaraan
Pendidikan Inklusif. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

khusus, karena anak melihat bagaimana orang lain belajar dan
bergaul.
c) Khusus anak berbakat, dengan bersekolah di sekolah umum akan
dapat membantu siswa lain dalam belajar.
b. Alasan pemilihan sekolah luar biasa sebagai tempat mendidik anak
berkebutuhan khusus:
1) Raw input:
a) Kebutuhan khusus yang dimiliki anak dipandang sebagai masalah
yang akan mengganggu terhadap kegiatan pembelajaran maupun
terhadap anak lain jika anak ditempatkan di sekolah umum.
b) Anak dipandang tidak akan berkembang dan makin bermasalah jika
ditempatkan di sekolah umum.
c) Anak dipandang akan menambah beban kerja guru, waktu, dan biaya
jika ditempatkan di sekolah umum.
d) Anak dipandang akan lebih mudah beradaptasi dengan anak lain
yang memiliki hambatan yang sama.
2) Instrumental input:
a) Sekolah dipandang memiliki sumber daya manusia yang kompeten
dan berpengalaman untuk menangani anak berkebutuhan khusus.
b) Sekolah dipandang memiliki fasilitas (sarana/prasarana) yang
memadai untuk melayani anak berkebutuhan khusus
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c) Kurikulum, sistem pembelajaran, dan metode di SLB dipandang
sudah dirancang sesuai dengan kebutuhan khusus anak.
d) Sekolah dipandang dapat memberikan penanganan khusus bagi anak
(misalnya fisioterapi, terapi bina diri, dan terapi bina gerak).
3) Environmental input:
a) Sekolah umum dipandang tidak memiliki sumber daya manusia yang
kompeten untuk menangani anak berkebutuhan khusus.
b) Sekolah umum dipandang tidak memiliki sarana dan prasarana yang
memadai untuk menangani anak berkebutuhan khusus.
c) Sekolah umum dipandang tidak dirancang untuk mendidik anak
berkebutuhan khusus.
d) Kurikulum sekolah umum dipandang tidak mungkin dapat diikuti
oleh anak berkebutuhan khusus.
4) Proses:
Anak berkebutuhan khusus dapat dilayani kebutuhan khususnya dengan
cara-cara:
a) Memberikan layanan khusus untuk anak berkebutuhan khusus.
b) Melibatkan orangtua dalam mendukung pemberian terapi yang
dibutuhkan anak.
c) Memberikan program pembelajaran individual sesuai dengan
kebutuhan khusus anak.
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d) Bekerjasama dengan sekolah umum, dalam arti jika anak
menunjukkan

kemajuan,

anak

dialihkan

untuk

mengikuti

pembelajaran di sekolah umum
5) Output:
Dengan bersekolah di SLB, anak akan lebih berkembang.
c. Alasan pemilihan tempat lainnya (rumah, pesantren, panti rehabilitasi,
kursus) sebagai tempat mendidik anak berkebutuhan khusus:
1) Raw input:
a) Kebutuhan khusus yang dimiliki anak dipandang perlu ditangani
secara khusus, dengan pengawasan khusus, yang tidak tepat jika
dilakukan oleh sekolah umum atau SLB.
b) Anak dipandang anak bermasalah jika ditempatkan di sekolah umum
atau di SLB.
2) Environmental input:
a) SLB dipandang tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai
untuk memenuhi kebutuhan khusus anak.
b) Sekolah umum dipandang kurang mampu menyalurkan potensi anak
sehingga tidak berkembang optimal.
3) Proses:
Anak berkebutuhan khusus dapat dilayani kebutuhan khususnya dengan
cara-cara:
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a) Memberikan bimbingan privat.
b) Melakukan penanganan di rumah namun tetap bekerja sama dengan
SLB terdekat..
c) Memberikan pelayanan multidisipliner (dokter, psikolog, terapis,
paedagog).
d) Mengawasi anak secara ketat agar keterbatasannya tidak makin
berkembang menjadi kelemahan.
e) Mempertahankan

kesinambungan

dukungan

orangtua

dalam

memenuhi kebutuhan khusus anak.
f) Memberikan penanganan secara intensif.

Karena SLB dan SD umum menjadi pilihan guru yang dominan mengenai
tempat mendidik anak berkebutuhan khusus, maka pembahasan alasan berikut
ini hanya menyoroti alasan pilihan pada SLB dan SD umum. Dari alasan-alasan
yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa:


Guru yang memilih SD umum sebagai tempat mendidik anak
berkebutuhan khusus beranggapan bahwa kebutuhan khusus anak (raw
input) tidak akan menimbulkan gangguan terhadap proses belajar
mengajar di sekolah umum, sementara guru yang memilih SLB sebagai
tempat mendidik anak berkebutuhan khusus menilai bahwa kebutuhan
khusus anak akan menjadi gangguan bagi proses belajar mengajar jika
anak ditempatkan di sekolah umum.

Untuk sitasi (citation), tuliskan: Herlina. (2010). Sikap Guru SD terhadap Penyelenggaraan
Pendidikan Inklusif. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)



Guru yang memilih SD umum sebagai tempat mendidik anak
berkebutuhan khusus maupun guru yang memilih SLB sebagai tempat
mendidik anak berkebutuhan khusus, masing-masing memandang
sekolah pilihannya memiliki sumberdaya manusia (instrumental input)
yang memadai untuk menangani anak berkebutuhan khusus.



Guru yang memilih SD umum sebagai tempat mendidik anak
berkebutuhan khusus maupun guru yang memilih SLB sebagai tempat
mendidik anak berkebutuhan khusus memandang bahwa proses
pelaksanaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus membutuhkan
kerjasama antara guru SD umum , guru SLB, dan orangtua. Akan tetapi,
guru yang memilih SD umum sebagai tempat mendidik anak
berkebutuhan khusus menekankan pentingnya peningkatan kompetensi
guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus, sementara guru yang
memilih SLB sebagai tempat mendidik anak berkebutuhan khusus
menekankan pentingnya penerapan individualisasi program atau layanan
oleh guru terhadap anak. Artinya, guru di SD umum masih dipandang
kurang kompeten jika dibandingkan dengan guru di SLB dalam
menangani anak berkebutuhan khusus.



Guru yang memilih SD umum sebagai tempat mendidik anak
berkebutuhan khusus maupun guru yang memilih SLB sebagai tempat
mendidik anak berkebutuhan khusus, masing-masing memandang
sekolah pilihannya sebagai tempat yang tepat untuk mengembangkan
potensi anak berkebutuhan khusus.
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10. Kaitan Sikap Guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa Barat terhadap
Penyelenggaraan Sekolah Inklusif dengan Perilaku Guru Memilih Tempat
Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus.
Meskipun penelitian ini tidak secara khusus merumuskan permasalahan tentang
kaitan sikap dengan perilaku, namun hasil penelitian menunjukkan bukti yang
menarik sehubungan dengan kaitan sikap dan perilaku tersebut, yaitu kaitan
sikap umum guru SD di Kabupaten Kuningan Jawa Barat terhadap
penyelenggaraan sekolah inklusif dengan perilaku memilih tempat mendidik
anak berkebutuhan khusus.
Dalam Bab II telah dinyatakan bahwa menurut Ajzen & Fishbein (2005:180183), sikap akan dapat memprediksi perilaku hanya jika pengukurannya
memenuhi syarat agregasi (aggregation) dan kompatibilitas (compatibility).
Agregasi berarti pengukuran sikap harus mewakili semua domain sikap
(kognitif, afektif, dan konatif) sedangkan kompatibilitas berarti pengukuran
sikap dan perilaku harus benar-benar sama dalam elemen tindakan, target,
konteks, dan waktu, yang ditetapkan dalam tingkat yang sangat spesifik atau
lebih umum. Sedangkan menurut Pratkani, et.al (1989:254), untuk memprediksi
perilaku, pengukuran sikap yang tepat harus mencakup seluruh komponen
sikap, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Sejalan dengan pernyataan Ajzen &
Fishbein serta Pratkani, et.al. tersebut, instrumen yang digunakan untuk
mengukur sikap dalam penelitian ini telah meliputi seluruh komponen sikap
(kognitif, afektif, dan konatif), dengan objek sikap yang terinci berdasarkan
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komponen-komponen penyelengaraan sekolah inklusif; sedangkan interpretasi
perilaku memilih tempat mendidik anak berkebutuhan khusus didasarkan pada
alasan-alasan yang berkaitan dengan komponen penyelenggaraan sekolah
inklusif. Dengan demikian, hasil pengukuran sikap ini dapat digunakan untuk
memprediksi perilaku guru dalam konteks penyelenggaraan sekolah inklusif.
Jika gambaran umum sikap guru terhadap penyelenggaraan sekolah inklusif
sebagaimana dipaparkan pada poin 1 di atas dikaitkan dengan gambaran umum
pilihan penempatan pendidikan (poin 8.a.), maka dapat dikatakan bahwa
meskipun para guru memiliki sikap cukup positif terhadap penyelenggaraan
sekolah inklusif, baik sikap secara umum, sikap pada komponen kognitif,
afektif, maupun konatif, namun perilakunya tidak sejalan dengan sikapnya,
yaitu lebih memilih SLB sebagai tempat mendidik anak berkebutuhan khusus
daripada memilih sekolah umum (sekolah inklusif). Artinya, terdapat
kesenjangan (discrepancy) antara sikap dengan perilaku guru mengenai
penyelenggaraan sekolah inklusif.
Hasil penelitian in sejalan dengan hasil penelitian La Piere (1934), Corey
(1937), Blumer (1955), Campbel

(1963), Deutscher (1966), dan Festinger

(1964), dalam Ajzen, et.al., (2004) dan Ajzen & Fishbein (2005), yang
membuktikan bahwa tidak ada korelasi antara perkataan dan tindakan, antara
respons terhadap kata-kata dan terhadap realita dari apa yang dikatakan
tersebut.
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Terjadinya kesenjangan antara intensi (=sikap konatif, menurut Ajzen &
Fishbein, 1975) dan perilaku dapat disebabkan oleh dua kemungkinan alasan,
yaitu:
Pertama,
menurut Campbel (1963, dalam Ajzen, et.al, 2004), respons hipotetis dan aktual
(nyata) merupakan indikator dari disposisi laten (tersembunyi) yang
mendasarinya. Orang dengan disposisi sangat positif akan berespons positif pula
(favorable), baik dalam konteks hipotetis maupun konteks nyata, sedangkan
orang dengan disposisi sangat negatif akan berespons secara negatif pula dalam
kedua konteks tersebut . Kesenjangan antara intensi dengan perilaku dapat
ditelusuri terhadap individu-individu yang memiliki disposisi moderat, yang
berespons favorable pada konteks hipotetis namun berespons unfavorable
dalam konteks nyata.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap guru tergolong cukup positif.
Jika dikaitkan dengan pernyataan Campbel (1963) di atas, maka para guru ini
tergolong ke dalam orang-orang yang memiliki disposisi moderat, yang
memiliki disposisi laten untuk favorable dalam konteks hipotetis namun
unfavorable dalam konteks nyata.
Kedua,
menurut Blumer (1955, dalam Ajzen, et.al., 2004), kesenjangan antara intensi
dan perilaku disebabkan oleh adanya perbedaan substantif antara konteks
hipotetis dengan konteks nyata, yaitu dalam cara seseorang menafsirkan situasi,
Untuk sitasi (citation), tuliskan: Herlina. (2010). Sikap Guru SD terhadap Penyelenggaraan
Pendidikan Inklusif. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. (Tesis)

dimana representasi simbolik yang dibentuk oleh seseorang ternyata sangat
berbeda dengan representasi situasi kehidupan nyata.
Ditinjau dari sudut pandang Teori Perilaku Terencana dari Ajzen & Fishbein,
perbedaan substantif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Penilaian guru bahwa anak berkebutuhan khusus dapat ditangani di sekolah
umum dan bahwa sekolah umum memiliki berbagai sumberdaya untuk
menyelenggarakan sekolah inklusif (behavioral beliefs) menumbuhkan
sikap positif guru terhadap penyelenggaraan sekolah inklusif (attitude
toward behavior), walaupun dari kekuatan sikap tergolong cukup positif.
Norma agama, budaya masyarakat, dan peraturan pemerintah yang
menekankan keharusan mengakomodasi perbedaan (normative beliefs)
membentuk norma subjektif pada guru untuk membentuk sikap positif
terhadap penyelenggaraan sekolah inklusif. Keyakinan guru tentang
keberadaan faktor-faktor yang mendukung penyelenggaraan sekolah
inklusif, misalnya sumberdaya manusia, fasilitas, potensi positif anak
berkebutuhan khusus, dan sebagainya, menyebabkan terbentuknya persepsi
(perceived behavioral control) pada guru bahwa dirinya akan mampu
terlibat dalam penyelenggaraan sekolah inklusif. Namun, kenyataan yang
ditunjukkan guru dalam alasan-alasan mengenai dampak dari kebutuhan
khusus anak terhadap kelancaran proses belajar mengajar di sekolah umum
dan kurangnya kompetensi guru sekolah umum untuk menangani anak
berkebutuhan khusus menghambat tumbuhnya keyakinan positif guru
bahwa dirinya akan mampu mengatasi kesulitan dalam menyelengarakan
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sekolah inklusif (actual behavioral control). Artinya, terjadi perbedaan
substantif antara representasi simbolis dengan representasi nyata tentang
penyelenggaraan sekolah inklusif. Karena perilaku menyelenggarakan
sekolah inklusif bukan merupakan perilaku dengan kontrol volitional tinggi
(tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kemauan sendiri), maka sesuai
dengan teori Perilaku Terencana dari Ajzen & Fishbein, sikap (intensi) yang
cukup positif tidak mewujud dalam perilaku memilih SD umum (SD
inklusif) sebagai tempat mendidik anak berkebutuhan khusus, karena
pemilihan tempat mendidik ini lebih dipengaruhi oleh actual behavioral
control.
Dengan demikian, pernyataan-pernyataan bahwa “Sikap positif merupakan
faktor yang sangat penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan
inklusif” sebagaimana penulis tuangkan dalam Bab I harus dimaknai secara
hati-hati. Sikap positif saja - dalam penelitian ini sikap guru - tidak dapat
dijadikan dasar untuk memprediksi keberhasilan penyelenggaraan

sekolah

inklusif, tetapi perlu pula dipertimbangkan persepsi guru atau siapa pun yang
diukur sikapnya tentang keyakinannya untuk mengatasi hambatan/kesulitan
dalam menyelenggarakan sekolah inklusif (perceived behavior control dan
actual control).
Dalam penelitian ini, sebagaimana telah dibahas pada poin 4 di atas, diketahui
bahwa pelatihan pendidikan inklusif merupakan variabel yang paling
berpengaruh terhadap sikap guru mengenai penyelenggaraan sekolah inklusif;
makin intensif pelatihan, makin positif sikap yang terbentuk. Melalui analisis
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lebih jauh terhadap data yang diperoleh dari penelitian ini, diketahui bahwa
secara keseluruhan, guru-guru yang memperoleh pelatihan pendidikan inklusif
yang intensif ternyata lebih memilih SD umum (SD inklusif) (61%) sebagai
tempat mendidik anak berkebutuhan khusus daripada SLB (45%). Artinya,
pelatihan pendidikan inklusif memberikan dampak yang positif, baik terhadap
sikap maupun perilaku guru mengenai penyelenggaraan sekolah inklusif.
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