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Ringkasan Eksekutif 
 
Permendiknas No. 70 tahun 2009 mungkin menjadi salah satu terobosan yang dibuat pemerintah 
dalam menerapkan pendidikan inklusi di level pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah daerah 
wajib menunjuk satu sekolah untuk menjadi sekolah inklusi di setiap kabupaten/kota. Namun, 
pemerataan dan peningkatan kualitas akses pendidikan inklusif perlu mendapat perhatian dari 
pemerintah dan masyarakat. Data tahun 2017 yang menyatakan bahwa terdapat sekitar 1,6 juta 
anak dengan kebutuhan khusus di seluruh Indonesia (Maulipaksi, 2017) dan apabila mengacu pada 
estimasi data dari the Global Burden of Disease (World Health Organization & World Bank, 
2011), yang menyatakan bahwa 5,1% anak di bawah 0-14 tahun yang mengalami disabilitas 
tingkat sedang dan berat, setidaknya terdapat lebih dari 10 juta anak usia sekolah di Indonesia 
merupakan penyandang disabilitas.  Upaya menjadikan prinsip pendidikan inklusif sebagai salah 
satu prinsip pendidikan di sekolah-sekolah umum dan inklusi tentu akan menguntungkan para 
peserta didik. Melalui kacamata pendidik di sekolah-sekolah umum dan inklusi, kami menelusuri 
faktor-faktor yang sudah, belum, dan seharusnya diadopsi dalam mengadopsi pendekatan 
pendidikan inklusif pada pengajaran di sekolah-sekolah umum dan inklusi. Dengan menelusuri 
faktor-faktor tersebut, kami berharap dapat memberikan rekomendasi kepada pihak terkait yang 
memiliki kapasitas kontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan inklusif melalui 
pengembangan professional guru atau sekolah umum dan sekolah inklusi.  

Dua ratus dua puluh sembilan guru di sekolah umum dan inklusi turut serta membagikan 
persepsi mereka terkait penerapan pendidikan inklusif di dalam kelas maupun sekolah mereka. 
Sebuah survei dengan rancangan Likert diberikan kepada para guru tersebut untuk mengetahui 
bagaimana paradigma, pengetahuan pedagogik, dan persepsi mereka terhadap sekolah terkait 
pendekatan pengajaran inklusif bagi anak-anak penyandang disabilitas di sekolah mereka. 
Berdasarkan hasil survei tersebut, kami menemukan beberapa faktor yang perlu menjadi sorotan 
sebagai faktor-faktor yang ke depannya perlu dipenuhi, diasah atau dikembangkan dalam 
mewujudkan pendekatan pendidikan inklusif bagi anak-anak penyandang disabilitas di level dasar 
dan menengah. Beberapa rekomendasi kami ajukan berdasarkan temuan-temuan tersebut.     
 

Rasionalisasi 
 
WHO menyatakan bahwa terdapat sekitar 50% celah (gap) antara siswa dengan penyandang 
disabilitas dan bukan penyandang disabilitas (reguler) yang bersekolah di tingkat dasar (SD) dan 
menengah pertama (SMP). Hal ini menunjukkan bahwa banyak anak-anak penyandang disabilitas 
di Indonesia yg tidak bersekolah (World Health Organization & World Bank, 2011). Hal tersebut 
mungkin yang menunjukkan alasan dibalik pemerintah hanya mampu mencatat 1,6 juta anak 
dengan disabilitas yang bersekolah disamping angka estimasi WHO yang dapat mencapai lebih 
dari 10 juta anak penyandang disabilitas di Indonesia. 
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 Terdapat sekitar 32 ribu sekolah regular inklusi di berbagai daerah di Indonesia 
(Maulipaksi, 2017). Besarnya angka sekolah inklusi di Indonesia, menunjukkan bahwa semakin 
besar pula kebutuhan tenaga pendidik dan non-pendidik yang terlibat dalam proses belajar 
mengajar. Sehingga dipertimbangkan bahwa perlu terus diadakan pengembangan profesi bagi 
guru-guru, terutama di sekolah-sekolah umum dan sekolah inklusi. Meningkatkan kesadaran dan 
membekali pengetahuan para guru, terlepas di sekolah luar biasa atau sekolah regular inklusi 
merupakan hal yang krusial. Hal tersebut dapat menjadi salah satu upaya yang baik dalam 
mewujudkan penjaminan hak pendidikan yang berterima bagi anak-anak penyandang disabilitas 
sebagaimana dijamin di dalam dokumen nasional yang disebutkan di atas.  

Selain dari kacamata urgensi di tingkat nasional, prioritas menyediakan ruang inklusif bagi 
seluruh anak-anak merupakan salah satu indikator kunci dalam SDGs (Sustainable Development 
Goals) nomor 4, yaitu memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil dan 
mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Untuk itu, mengkaji arah 
kebijakan pemerintah dalam menciptakan lingkungan inklusif adalah hal yang menjadi perhatian. 
Berangkat pada kebutuhan terdekat dalam upaya menciptakan lingkungan inklusif, yaitu 
menganalisa paradigma dan persepsi guru. Studi yang kami lakukan berangkat dari analisa 
persepsi guru di berbagai tingkat pendidikan, dalam melihat, menghadapi, dan bereaksi terkait 
praktik pengajaran di sekolah dengan lingkungan inklusif atau pun non-inklusif, dan kaitannya 
dalam praktik pengajaran dengan peserta didik dengan kebutuhan khusus. Penelitian sebelumnya 
(seperti Hegde and Cassidy 2009; Fang 1996; Hegde et al. 2014; Vorkapic and Katic 2015, in 
Bubikova-Moan et.al., 2019) menemukan bahwa perspesi pendidik atau guru mempunyai 
pengaruh besar terhadap kinerja pendidik di ruang kelas dan perkembangan profesionalitas secara 
keseluruhan.  

Untuk mengetahui kinerja ruang kelas dan sekolah terkait pendekatan pendidikan inklusif 
di sekolah umum dan inklusi, kami mencoba menelusuri aspek-aspek persepsi guru sebagai upaya 
untuk mendapatkan infomasi terkait faktor-faktor yang perlu ditingkatkan dalam membantu 
mewujudkan pendekatan pendidikan inklusif di level pendidikan dasar dan menengah, Aspek-
aspek yang dimaksud mencangkup persepsi terkait komunikasi antara guru dan siswa, siswa dan 
siswa, dan persepsi terkait pedagogi dan fasilitas. Berikut dua poin utama yang menjadi fokus 
dalam penelusuran. 

1. Persepsi guru secara umum terkait interaksi (antara guru dan siswa, serta siswa dan siswa) 
di kelas inklusif 

2. Persepsi guru terkait pengajaran (pedagogi) serta sarana dan prasarana untuk mendukung 
kegiatan belajar-mengajar di sekolah inklusif 

 

Metode dan Pendekatan  
 

Perumusan rekomendasi kebijakan berdasar pada hasil analisis deksriptif dari hasil survei terhadap 
guru-guru yang bersedia berpartisipasi pada studi ini (convenience sampling). Adapun instrument 
yang digunakan adalah survei dengan komponen-komponen sebagai berikut: persepsi, pedagogi, 
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dan fasilitas, dengan sub-komponen menyangkut aspek ‘guru-siswa’, ‘siswa-siswa’, dan ‘siswa-
konten’. Ada total 35 (tiga puluh lima) butir pernyataan yang diukur dengan skala Likert, 5 untuk 
‘sangat setuju’ dan 1 untuk ‘sangat tidak setuju’. Terdata 229 guru berpartisipasi pada survei online 
yang dilakukan pada bulan Desember 2020 hingga Februari 2021. Hampir seluruh partisipan 
merupakan peserta yang mengikuti Webinar Pendidikan Inklusi yang diadakan oleh Komisi 
Pendidikan, Direktorat Penelitian dan Kajian.  
 
HASIL SURVEI DAN INTERPRETASI 

Berdasarkan demografi data partisipan, terdapat 62% guru di jenjang pendidikan di Sekolah Dasar 
(SD). Adapun sisanya tersebar secara cukup merata pada jenjang Sekolah Menengah Pertama 
(SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi (PT). Sebagian besar partisipan 
adalah perempuan dengan mayoritas lama mengajar di rentang 1 hingga 5 tahun. Terkait pelatihan 
pendidikan inklusif, ada hampir keseimbangan jumlah tenaga pendidik yang mendapatkan 
pelatihan (sebesar 42,8%). Meskipun demikian, persentase yang tidak mendapatkan pelatihan 
lebih besar beberapa persen (sebesar 57,2%). Berdasrakan data ini, dapat dinyatakan bahwa 
pemberian pelatihan harus terus dilakukan dan diperluas di kemudian hari.  
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Tabel 1.  
 
Hasil Survei Seluruh Komponen 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pernyataan

Saya percaya perlunya pendekatan berbeda untuk anak berkebutuhan khusus,…

Saya percaya kehadiran Guru Bantu di kelas sangat diperlukan jika terdapat anak…

Siswa dengan kebutuhan khusus tidak ada masalah dalam menjalin pertemanan…

Peran teman dan hubungan pertemanan sangat penting untuk anak-anak…

Siswa berkebutuhan khusus (tuli, tunadaksa, dan tunanetra) memiliki tingkat…

Saya mempunyai pengalaman mengajar anak dengan kebutuhan khusus di kelas…

Saya melakukan personalisasi materi pembelajaran untuk siswa berkebutuhan…

Saya mempersiapkan rancangan penilaian yang berbeda untuk siswa…

Saya mengetahui manajemen kelas inklusi yang dapat mendorong terciptanya…

Saya mengetahui cara menyelesaikan konflik yang terjadi antar siswa…

Dari hasil penilaian dan evaluasi akhir menunjukkan bahwa siswa berkebutuhan…

Sekolah saya menyediakan guru bantu minimal satu orang untuk satu kelas.

Guru diberikan pelatihan dan pengembangan profesional untuk mengajar anak-…

Sekolah saya memiliki program “sahabat mentor” yang membantu siswa …

Sekolah dan pihak orangtua bekerjasama dalam memfasilitasi tersedianya guru…

Sekolah saya menyediakan fasilitas olahraga dan kesenian yang dapat…

Sekolah memfasilitasi buku-buku dengan huruf braile, video belajar dengan…

K o m p o n e n
Pe

rs
ep

si
Pe

da
go

gi
Fa

si
lit

as
Hasil survei

1 Sangat tidak setuju 2 3 Netral 4 5 Sangat setuju
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Persepsi Tenaga Pendidik: Interaksi Sosial dan Kemampuan Akademik 

Dalam pembahasan ini akan diuraikan persepsi guru terkait beberapa kondisi yang dihadapi siswa 
berkebutuhan khusus di lingkungan belajar inklusif maupun non-inklusif.  
 
Tabel 2.  
Persepsi guru 

  

 
Sebanyak 69 partisipan (30,1%) menyatakan sangat setuju bahwa “mengajar siswa dengan 

kebutuhan khusus lebih sulit dibanding mengajar siswa regular di kelas reguler”. Persentase 
terbesar kedua menyatakan setuju untuk kondisi yang sama. Hal ini kemungkinan besar terkait 
dengan minimnya perbekalan pedagogi guru dalam merancang kegiatan belajar atau minimnya 
pelaksanaan pembelajaran personal dengan siswa yang berkebutuhan khusus di kelas reguler. 
Faktor lain yang juga terkait adalah dukungan lingkungan dan fasilitas di sekolah. Namun, pada 
pernyataan kedua “Saya percaya perlunya pendekatan berbeda untuk anak berkebutuhan khusus, 
baik secara akademik maupun emosional” menunjukkan bahwa mayoritas guru (sebesar 72,9%) 
sangat setuju dengan kondisi tersebut. Hal ini menggambarkan adanya pemahaman nyata 
kebutuhan personalisasi pembelajaran atau Program Pembelajaran Individual (PPI) bagi siswa 
yang membutuhkan. Selain itu, sebesar 74,2% guru sangat setuju dengan pernyataan pentingnya 
memahami emosi dan cara mengelola emosi (guru dan siswa) ketika mengajar di kelas dengan 
anak kebutuhan khusus. Keberadaan Guru Bantu pun juga menjadi kebutuhan krusial, merujuk 
pada pembenaran yang dinyatakan oleh sebagian besar guru (72,1%). Beberapa fenomena di 
sekolah non-publik, guru bantu biasanya disediakan dari pihak orang tua, namun perlu dipahami 
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bahwa tidak semua orangtua mampu menyediakan guru bantu di sekolah umum. Hal tersebut 
tentunya perlu menjadi pertimbangan oleh pemerintah. Namun, terkait kondisi “Keberadaan siswa 
dengan kebutuhan khusus akan mengganggu pembelajaran siswa dengan kebutuhan regular dan 
mereka sendiri”, nampaknya guru-guru masih kebingungan menyikapi kondisi ini, terlihat dari 
hasil survei yang menunjukkan bahwa sebesar 26,6% menyatakan sangat tidak setuju, 26,2% 
netral, dan lebih dari 13% menyatakan setuju dengan kondisi ini. Hal ini menunjukkan beberapa 
guru masih melihat anak-anak dengan kebutuhan khusus sebagai hambatan dalam proses belajar 
mengajar di kelas inklusif.  

Lebih lanjut, dalam hubungan pertemanan (interaksi sosial dengan teman sebaya), 
pendapat guru juga cukup beragam. Walaupun berdasarkan survei,  lebih dari 50% partisipan guru 
menyatakan setuju bahwa “Siswa dengan kebutuhan khusus tidak ada masalah dalam menjalin 
pertemanan dengan teman-teman sebaya di kelas dan sekolah”, dan sekitar 17,5% yang 
menyatakan sebaliknya. Hal ini menggambarkan bahwa pada beberapa kondisi, siswa dengan 
kebutuhan khusus masih kesulitan dalam membangun hubungan pertemanan dan/atau mungkin 
diterima di lingkungan belajarnya. Namun, asumsi terkait penerimaan, dirasakan tidak sepenuhnya 
benar melihat dari respon guru yang menyatakan tidak setuju (sekitar lebih dari 50%) pada 
pernyataan “Siswa dengan kebutuhan khusus dikucilkan oleh teman-temannya di kelas maupun di 
sekolah”. Dan teridentifikasi bahwa ada besarnya peran teman dan hubungan pertemanan bagi di 
dalam maupun di luar kelas, dan lebih dari 90% guru menyetujui kondisi ini.  

Terkait persepsi pada kemampuan kognitif beberapa siswa dengan kebutuhan khusus 
(seperti tuli, tunadaksa, dan tunanetra), guru-guru percaya bahwa mereka memiliki kecerdasan 
yang tidak lebih rendah dibandingkan anak-anak lain di kelas inklusif. Sehingga hal ini secara 
tidak langsung juga tidak mempengaruhi lama waktu yang mereka butuhkan saat menyelesaikan 
tugas yang diberikan oleh guru. Namun, terkait pencapaian akademik secara keseluruhan, lebih 
dari 45% guru membenarkan bahwa “Siswa berkebutuhan khusus lebih sulit mencapai target 
pembelajaran pada kurikulum regular”. Hal ini bisa jadi terkait pada standar-standar penilaian 
yang harus diikuti oleh seluruh siswa di sekolah tersebut. Meskipun pembelajaran dapat 
dipersonalisasi, kebanyakan sekolah masih belum siap dengan penerapan kurikulum inklusif yang 
juga selanjutnya berdampak pada kerangka penilaian dan standar pencapaian untuk anak-anak 
berkebutuhan khusus. 
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Persepsi Tenaga Pendidik: Pedagogi 
Pada bagian ini, analisis akan berfokus lebih kepada aspek persepsi guru di dalam pengajaran 
(pedagogi). 
 
Tabel 3.  
Persepsi guru terkait pedagogi 
 

 

 

Membahas lebih lanjut persepsi guru dengan pengalaman di lapangan, terdapat sekitar 27% 
guru tidak mempunyai pengalaman mengajar siswa dengan kebutuhan khusus di kelas regular dan 
ada lebih dari 40% menyatakan memiliki pengalaman. Hal ini dapat terlihat bahwa hampir 
sebagian guru mengajar anak dengan kebutuhan khusus di kelas regular. Sehingga bisa 
dibayangkan bahwa guru-guru yang mengajar di kelas regular memerlukan pembekalan pedagogi, 
fasilitas, serta dukungan penuh untuk mampu menciptakan kelas yang inklusif bagi siswa di kelas 
tersebut. Menyangkut pendapat perancangan pembelajaran personal, hampir setengah dari 
partisipan tidak mengambil posisi setuju maupun tidak setuju (netral). Hal ini menunjukkan adanya 
kemungkinan bahwa guru belum sepenuhnya mendesain pembelajaran personal atau mungkin 
malah belum tahu terkait desain pembelajaran personal yang dimaksud pada lingkungan kelas 
inklusif. Namun, terkait pernyataan seputar materi belajar personal, lebih dari 60% partisipan 
menyatakan sudah melakukan personalisasi materi belajar. Terkait metode pengajaran (pedagogi) 
inklusif yang bisa diaplikasikan di kelas inklusif, terdata ada lebih dari 50% partisipan menyatakan 
tahu dan sekitar lebih dari 40% ragu terkait pedagogi inklusif.  

Lebih dari 60% partisipan menyatakan telah mengintegrasikan teknologi untuk membantu 
pembelajaran di kelas inklusif, salah satunya untuk memonitor perkembangan anak-anak di 
kelasnya. Beberapa studi terkait persepsi guru dan pengintegrasian teknologi di kelas inklusif 
memang beragam, salah satunya penggunaan Robot Mouse di tingkat PAUD (Pendidikan Anak 
Usia Dini) untuk membuat siswa (tidak hanya yang berkebutuhan khusus) lebih memahami dan 
mudah dalam belajar kemampuan dasar pemrograman (Utami & Hidalgo, 2020).  Hal lain seperti 
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teknologi live captioner yang mampu membantu siswa tuli dalam mengakses teks dari media suara 
saat pembelajaran daring. Dan dalam manajemen kelas serta dalam membangun hubungan antar 
siswa, sekitar 59% partisipan mengupayakan siswa dengan kebutuhan khusus untuk bekerjasama 
dengan rekan sebayanya di kelas regular. Hal ini bisa menjadi pro maupun kontra bagi kedua 
pihak, seperti mungkin akan terjadinya beban kerja yang tidak seimbang atau konflik antar siswa 
ketika proses bekerja sama. Namun, perlu disadari bahwa permasalahan semacam itu tidak hanya 
terjadi dengan siswa berkebutuhan khusus saja. Guru diharapkan dapat membuat ruang kelas 
menjadi wadah untuk bekerjasama tanpa sekat bagi setiap murid di dalamnya.  

Persepsi terkait Fasilitas 

Memahami penuh bahwa kondisi inklusif tidak hanya datang dari niat baik guru dan persepsi 
positif yang diberikan terkait praktik mengajar di kelas, namun juga bagaimana fasilitas di sekolah 
mendukung keberlangsungan proses belajar dan mengajar. Pada bagian ini, akan diulas persepsi 
guru terkait keberadaan dan dukungan fasilitas dalam pengelolaan kelas atau upaya penciptaan 
lingkungan belajar inklusif.  
 
Tabel 4.  
Persepsi guru terkait fasilitas 

 Pada pernyataan “Sekolah saya memberikan fasilitas pengajaran yang dapat membantu 
memenuhi kebutuhan khusus siswa penyandang disabilitas (misal, mesin penerjemah suara untuk 
siswa tuli, alat pembesar tulisan untuk siswa diseleksia, dan mesin pembaca untuk siswa buta)”, 
partisipan menjawab dengan beragam. Ada sekitar 11,8% partisipan menyatakan ‘sangat tidak 
setuju’; 16,2% menyatakan ‘tidak setuju’; 25,3% ‘netral’; 26,2% ‘setuju’; dan 20,5% ‘sangat 
setuju’. Lebih besarnya persentase dari pernyataan ‘netral’ ke ‘sangat tidak setuju’ dapat 
memberikan gambaran bahwa sebagian besar kondisi fasilitas di sekolah partisipan masih belum 
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mendukung secara penuh untuk lingkungan inklusif. Tambahan personil guru bantu juga 
merupakan hal esensial, dan hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 50% partisipan setuju 
sekolahnya sudah menyediakan personil guru bantu. Pada sisi infrastruktur bangunan, pernyataan 
“Sekolah merancang bangunan sekolah yang ramah untuk siswa berkebutuhan khusus (contoh: 
lantai landai dan toilet untuk pengguna alat bantu kursi roda)” mendapatkan lebih dari 60% 
partisipan menyatakan setuju terkait kondisi tersebut. Hal ini memberikan gambaran bahwa meski 
secara mendetail fasilitas seperti alat bantu ajar belum terlengkapi, namun kondisi fisik bangunan 
sekolah sebagian besar sudah lebih memberikan akses untuk kondisi-kondisi khusus bagi warga 
sekolah. Terkait pengembangan profesional, sekitar 68% partisipan menyatakan sudah diberikan 
pelatihan dan pengembangan untuk mengajar anak-anak dengan kebutuhan khusus. Ditambah 
dengan sudah mulai adanya program khusus dalam membantu perancangan pembelajaran personal 
di kelas inklusif (ada sekitar 67% partisipan memberikan pernyataan tersebut). 

Dari segi dukungan kehidupan sosial, hanya sekitar 50% partisipan menyatakan bahwa 
sekolah mereka telah memiliki program sahabat mentor untuk membantu siswa dengan 
penyandang disabilitas bersosialisasi dengan siswa lain di luar jam pelajaran. Upaya mempererat 
dan mengikutsertakan orangtua dalam proses pembelajaran pun terlihat sudah diperhatikan. 
Seperti kegiatan pelatihan bagi orang tua terkait pola asuh dan pendampingan belajar (lebih dari 
total 60% partisipan menyatakan setuju dan sangat setuju), penyediaan Guru Bantu berkerjasama 
dengan orangtua (63% partisipan menyatakan setuju), dan pertemuan rutin antar orangtua 
memperlihatkan adanya (71% partisipan menyatakan setuju). Kerjasama dengan orangtua 
nampaknya sudah cukup menjadi perhatian dan dari segi aspek finansial pun tidak membutuhkan 
kesediaan dana yang besar. Oleh sebab itu, upaya ini menjadi salah satu langkah yang banyak 
dilakukan oleh sekolah dan merupakan elemen sangat penting untuk menciptakan lingkungan 
inklusif yang berkelanjutan (dari sekolah ke rumah, dan sebaliknya). Akibatnya, upaya tidak putus 
antar semua pihak. Terakhir, penyediaan fasilitas olahraga dan kesenian, program belajar khusus, 
serta bahan ajar (buku dengan hurur braile, audio, video dengan teks, dan bahan ajar lain) terlihat 
secara keseluruhan ada lebih dari 60% partisipan menyatakan tersedianya fasilitas tersebut di atas.  

Usulan Kebijakan 
Berikut kerangka usulan kebijakan merujuk pada hasil analisis survei yang telah dilakukan. 
 

1. Perlunya diberikan pembekalan (pelatihan atau workshop) yang bekerjasama tidak hanya 
dengan guru kelas inkulif senior, namun juga dengan psikolog anak dan terapis atau 
psikiater. Terutama dalam memberikan guru pengalaman mengidentifikasi anak-anak 
dengan kebutuhan khusus yang sulit diamati secara langsung (seperti Autism Spectrum 
Disorder tingkat tinggi atau kesulitan belajar yang disebabkan dari faktor trauma di masa 
lalu). Pelatihan saintifik terkait observasi sikap dan perancangan intervensi yang bisa 
diintegrasikan antara praktik kelas dan terapis sepertinya menjadi hal yang perlu dilakukan. 
Hal ini dapat memberikan guru kesiapan mendesain Program Pembelajaran Individual 
(PPI) dan juga lebih memahami kondisi sosial-psikis dari peserta didik di kelas.  
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2. Perlunya pengakuan secara profesional profesi guru bantu atau asisten kelas untuk kelas-
kelas dengan anak berkebutuhan khusus. Selama ini guru bantu belum dilihat sebagai 
profesi sehingga menjadikan ketersediaannya pun minim dan kurang mendapat perhatian. 
Padahal, kenyaman kelas baik bagi siswa, guru, dan siswa lain di kelas dapat sangat 
terbantu dengan adanya guru bantu.  

3. Tidak perlu adanya pemisahan atau secara nyata memperlihatkan dipisahkannya kelas 
tambahan bagi siswa regular dan siswa dengan kebutuhan khusus. Hal ini akan berakibat 
adanya kesenjangan interaksi sosial antar anak pun sangat terasa karena teman mereka 
dianggap berbeda. Pengembangan program selanjutnya dapat didiskusikan dengan 
orangtua terkait program tambahan, sehingga kelas tambahan harusnya tidak diperlukan. 
Dengan ini, orangtua juga terus mengikuti dan paham Program Pembelajaran Individual 
(PPI) yang didapatkan anak.  

4. Perluasan program sahabat mentor juga melibatkan guru bantu dan mempertimbangkan 
perbedaan usia antara anak dengan kebutuhan khusus dan rekan sahabat mentor mereka. 
Sahabat mentor yang  usianya lebih tua dari siswa diharapkan mampu mengayomi dan 
memberikan refleksi kestabilan emosi saat berinteraksi dan bersosialisasi.  

5. Perlunya dilengkapi kebutuhan bahan ajar dan alat bantu ajar di ruang kelas maupun 
lingkungan sekolah, seperti yang disebutkan dalam bagian analisis (seperti teknologi atau 
mesin penerjemah bagi anak-anak tunarungu, audiobook, buku dengan huruf braile). 
Bangunan dan kelengkapan fasilitas sekolah yang perlu terus diperhatikan, mulai dari 
gerbang masuk sekolah (seperti lantai yang landai) hingga fasilitas kebersihan (seperti 
toilet). Kerjasama dengan pengembangan teknologi pendidikan, masyarakat setempat, dan 
orangtua harusnya dapat menjadi sinergi yang cukup untuk memenuhi kelengkapan 
fasilitas di atas.  

6. Perlu dibentuknya kebijakan dan panduan indikator capaian sekolah inklusif (segala 
jenjang) yang bisa langsung diimplementasikan atau diikuti oleh pemerintah daerah dalam 
menciptakan atau memulai sekolah inklusif.  

7. Perlu adanya program untuk meningkatkan sinergi antar pihak institusi pendidikan, 
masyarakat, tokoh masyarakat, orangtua, dan pemerintah daerah dalam menciptakan 
lingkungan inklusif. Hal ini dikarenakan suasana, persepsi, dan paradigma yang dibawa 
murid dan guru ke sekolah merupakan hasil interaksi sosial yang kemudian akan dibawa 
lagi ke masyarakat. Sehingga perlu adanya fokus menciptakan lingkungan inklsusif tidak 
hanya di sekolah, namun di masyarakat. Contoh yang bisa dilakukan: pelibatan masyarakat 
dalam pembangunan fasilitas ramah kursi roda.  

8. Mempertimbangkan untuk menjadikan semua sekolah negeri reguler menjadi sekolah 
inklusi, sehingga manfaat yang didapatkan apabila pendekatan pengajaran inklusif dapat 
diterapkan dengan baik dapat dirasakan siswa reguler lainnya dan akses pendidikan inklusif 
dapat terbuka lebar bagi seluruh anak.  
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Kesimpulan  
Dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, mengetahui persepsi guru terkait aspek-
aspek dalam praktik pendidikan inklusif merupakan langkah awal yang esensial. Memahami 
bagaimana kondisi nyata di lapangan, tantangan yang dihadapi, dan harapan yang ingin dicapai 
merupakan upaya dalam memberikan tanggapan dan melihat jarak kondisi awal dan ideal yang 
perlu didekatkan. Analisis dalam policy brief ini mungkin tidak mencakup secara seimbang semua 
tingkatan jenjang pendidikan, serta aspek pendidikan inklusif di Indonesia. Namun setidaknya dari 
hasil survei di atas menunjukkan bahwa sebagian besar komponen dari aspek inklusif hanya 
berkisar di persentase 50% sampai dengan maksimal 70an% untuk kondisi-kondisi ideal sekolah 
inklusif yang sudah terpenuhi. Hal ini menunjukkan betapa masih banyak komponen dan kondisi 
yang perlu ditingkatkan. Kerjasama dan komunikasi dengan orangtua merupakan salah satu aspek 
yang sudah banyak dilakukan dan ini tentunya masih perlu diperluas menuju partisipasi aktif. 
Harapannya kedepan, anggaran pendidikan juga dapat mulai diarahkan untuk memenuhi fasilitas 
dan infrastruktur serta layanan menuju sekolah inklusif yang berkelanjutan. 
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