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Anak adalah sosok yang unik. Berkomunikasi dengan anak harus berpegang 
pada prinsip masing-masing anak berbeda, mereka memiliki keunikan masing-
masing. Dengan kemampuan komunikasi antar pribadi yang efektif antara 
guru dengan siswa dan ABK, maka akan terbangun suasana yang 
menyenangkan untuk tercapainya tujuan pembelajaran di sekolah.

Sekolah inklusif terselenggara karena keberadaan Anak Berkebutuhan Khusus 
(ABK) di dalamnya. Dan, sekali lagi, penulis mendapatkan keindahan kembali, 
saat bisa menyaksikan siswa normal dan ABK bisa saling berinteraksi dan 
berkomunikasi. Lewat interaksi siswa dengan ABK kebersamaan dan 
keragaman berpadu dengan baik sehingga tujuan dalam pendidikan inklusif 
akan tercapai.

Bagi siswa yang kondisinya normal mereka belajar banyak tentang toleransi, 
kebutuhan menolong, membangun empati dan memberi semangat karena 
melihat teman yang memiliki keterbatasan namun terus berusaha mengikuti 
pelajaran di sekolah sebaik mungkin. Bagi ABK tentu saja mendapat suasana 
yang membuat lebih bersemangat, melupakan kekurangan yang dimilikinya 
dan merasa memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan dalam 
pembelajaran di sekolah.

Buku ini ditulis untuk membagikan hasil pengamatan penulis dalam rangkaian 
penelitian di sekolah inklusif. Bagaimana mengelola sekolah inklusif sehingga 
tidak sekedar menyatukan siswa normal dan ABK. Bagaimana guru mengelola 
kelas inklusif. Tentu memerlukan keahlian, motivasi yang besar, empati untuk 
mengelola kelas yang unik ini. Bagaimana keragaman ini bisa dibangun oleh 
guru bersama siswa dan ABK sehingga tercipta keselarasan untuk mencapai 
tujuan pendidikan inklusif.
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KATA PENGANTAR 

 

 Penyelenggaraan pendidikan untuk anak tidak 

terlepas dari bagaimana membangun komunikasi yang 

efektif. Komunikasi efektif yang dibangun disekolah adalah 

komunikasi guru dan siswa. Siswa sekolah dasar yang masih 

berada pada usia anak memiliki karakteristik yang khas. Anak 

tumbuh bersama semua keunikan yang dimilikinya. 

Keingintahuan yang cukup besar, keinginan masing-masing 

individu, kreativitas adalah keragaman untuk masing-masing 

anak. Pendidikan untuk anak tidak terlepas dari karakter 

yang dimilikinya.  Kondisi masing-masing anak tidak sama. 

Bahkan ada anak yang memiliki perbedaan dan memerlukan 

perlakuan khusus yang sering disebut dengan istilah Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK).  Pendidikan untuk anak tidak 

terlepas dari karakter yang dimiliki oleh anak.  

 Anak adalah sosok yang unik. Berkomunikasi dengan 

anak harus berpegang pada prinsip masing-masing anak 

berbeda, mereka memiliki keunikan masing-masing. Dengan 

kemampuan komunikasi antar pribadi yang efektif antara 

guru dengan siswa dan ABK, maka akan terbangun suasana 

yang menyenangkan untuk tercapainya tujuan pembelajaran 

di sekolah.  

 Sekolah inklusif terselenggara karena keberadaan 

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di dalamnya. Dan, sekali 

lagi, penulis mendapatkan keindahan kembali, saat bisa 

menyaksikan siswa normal dan ABK bisa saling berinteraksi 

dan berkomunikasi. Lewat interaksi siswa dengan ABK 

kebersamaan dan keragaman berpadu dengan baik sehingga 

tujuan dalam pendidikan inklusif akan tercapai.  
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 Bagi siswa yang kondisinya normal mereka belajar 

banyak tentang toleransi, kebutuhan menolong, membangun 

empati dan memberi semangat karena melihat teman yang 

memiliki keterbatasan namun terus berusaha mengikuti 

pelajaran di sekolah sebaik mungkin. Bagi ABK tentu saja 

mendapat suasana yang membuat lebih bersemangat, 

melupakan kekurangan yang dimilikinya dan merasa 

memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan 

dalam pembelajaran di sekolah.  

 Buku ini ditulis untuk membagikan hasil pengamatan 

penulis dalam rangkaian penelitian di sekolah inklusif. 

Bagaimana mengelola sekolah inklusif sehingga tidak sekedar 

menyatukan siswa normal dan ABK. Bagaimana guru 

mengelola kelas inklusif. Tentu memerlukan keahlian, 

motivasi yang besar, empati untuk mengelola kelas yang unik 

ini. Bagaimana keragaman ini bisa dibangun oleh guru 

bersama siswa dan ABK sehingga tercipta keselarasan untuk 

mencapai tujuan pendidikan inklusif. 

        

  

           Bandung, 23 April 2020 

          Penulis 

      

 

                                                              Ike Junita Triwardhani 
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BAB I 

Pendahuluan 

 
 

I.1 Pendidikan Bagi Anak 

 Setiap anak dilahirkan dengan kemampuan yang 

berbeda-beda. Perbedaan ini meliputi perbedaan kondisi dan 

kemampuan fisik, mental, intelektual, emosional, dan sosial. 

Keragaman ini terus berkembang sesuai dengan 

lingkungannya masing-masing dalam pembentukan 

kepribadian anak. Keragaman ini merupakan keniscayaan 

yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan 

pendidikan bagi anak.  

“Anak-anak ibarat bunga yang tumbuh di taman”, 

begitu ungkap Friederich Wilhelm Froebel, bapak Taman 

Kanak-kanak. Dari pemahaman inilah, Froebel 

mengembangkan lingkungan yang membuat anak bisa 

mengalami proses belajar yang wajar. Lewat kegiatan 

menyenangkan dalam sebuah konsep taman kanak-kanak, 

anak belajar untuk mengenali dirinya, melatih kemampuan 

indera dan motoriknya, membangun kehidupan sosial, dan 

membentuk kepribadian dirinya. Peran orang dewasa adalah 



 

2 | Komunikasi Antarpribadi dalam Pendidikan Anak di Sekolah Inklusif 

 

bertanggung jawab dalam membimbing dan mengarahkan 

anak, walaupun melalui bermain, proses belajar tetap 

berlangsung dengan terarah. 

 Dengan pemahaman inilah, makna pendidikan bagi 

anak ditempatkan. Pendidikan dilihat sebagai sarana supaya 

anak belajar untuk mengembangkan potensi dirinya. Dengan 

adanya pendidikan yang baik, maka diharapkan anak bisa 

berkembang secara optimal. Untuk mencapai komunikasi 

yang efektif, maka harus dikembangkan prinsip-prinsip 

komunikasi. Dari berbagai sumber dan penelitian pakar, ada 

beberapa prinsip komunikasi yang harus dikembangkan 

dalam berkomunikasi dengan anak. 

 Meningkatkan kredibilitas perlu diperhatikan bagi 

seorang guru. Orang dewasa apalagi bagi seseorang yang 

dihormati oleh seorang anak (apakah sebagai orang tua, 

atasan, maupun guru) mempunyai kredibilitas yang tinggi di 

mata anak, maka akan membuat anak lebih percaya dan dapat 

mengubah pendapat dengan ketertarikan langsung. 

Umumnya semakin tinggi kredibilitas seseorang akan 

memberikan daya tarik yang lebih meyakinkan. 

Sedangkan personalitas seorang anak juga akan 

mempengaruhinya dalam menerima pesan. Seorang anak 

yang percaya akan kemampuan dirinya akan menerima 

pesan yang sesuai dengan apa yang telah terbentuk dalam 
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pikirannya dan yang mempunyai hubungan walaupun kecil 

dengan kehidupannya. Seorang anak akan cepat menerima 

pesan yang berkaitan dengan sesuatu yang disukainya. 

Individu akan memperhatikan bagian-bagian komunikasi 

yang mendukung pandangannya (perspektif selektif) 

mengerti dan mengingat informasi hanya jika informasi 

tersebut memperkuat bayangan sebelumnya (selektif 

memori), dan memutarbalikkan pertanyaan untuk 

menghindari materi-materi yang bertentangan (selektif 

distortion). Singkatnya anak mendengar apa yang ingin 

mereka dengar, berdasarkan kepercayaan dan sikapnya 

terdahulu (Karlins dan Abelson, 1999:99). 

Selain itu dalam mengajar guru harus terus 

menerapkan cara-cara menumbuhkan motivasi pada anak. 

Kekuatan motivasi yang dikomunikasikan sangat penting 

bagi anak dalam bekerja maupun belajar. Keberhasilan 

komunikasi ini ditentukan oleh tindakan atau sikap sasaran 

yang tumbuh akibat dorongan dari dalam. Seorang anak 

dapat melakukan sesuatu dengan baik jika berpikir bahwa dia 

mampu untuk melakukannya. Hal ini akan berhasil 

tergantung pada pengertian bagaimana seorang anak 

menerima pandangan-pandangan orang lain. Proses 

komunikasi secara keseluruhan menganjurkan perubahan 

yang terbaik menurut penilaian audiensnya. Dalam 
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memberikan perubahan secara memyeluruh posisi orang 

dewasa harus dekat dengan anak, dan harus berempati 

dengan anak. 

Untuk membangun komunikasi yang efektif prinsip 

kesejajaran harus diterapkan. Komunikasi yang efektif 

mensyaratkan adanya kesejajaran antara sumber dan 

sasaran, sumber tidak bersifat menggurui. Di sini tercipta 

suasana kebersamaan, sumber mencoba mendalami 

sasarannya, sasaran menganggap sumber sebagai teman, dan 

pesan dapat diterima akibat kedekatan yang terjadi (Depsos 

dan UNDP, 1997). 

 Dalam konteks komunikasi pada pendidikan anak, 

sikap kesejajaran ini ditunjukkan ketika orang dewasa tidak 

menganggap dirinya lebih tahu segalanya dari anak, sehingga 

cenderung memaksa anak untuk mengikuti kemauannya. 

Ketika ia menempatkan diri sebagai seorang teman bercerita, 

dan dia berusaha mendalami anak, maka sang anak akan 

merasa dekat, sehingga pesan yang disampaikan akan 

dilaksanakan oleh anak sebagai dorongan yang muncul dari 

dalam. 

Sistem pendidikan kita sekarang ini harusnya 

berorientasi membuat anak aktif dan tidak bersifat pasif. 

Memperbanyak diskusi dapat mejadi salah satu solusinya. 

Komunikasi banyak melibatkan sasaran untuk 
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menyampaikan pendapatnya dalam proses komunikasi. 

Orang dewasa dan anak ada dalam sebuah proses interaksi 

simbolik yang melingkar (Applbaum dan Anatol, 1974:203). 

Sangat mungkin, dalam komunikasi, pesan yang diterima 

merupakan hal yang sebenarnya sudah diketahui oleh 

sasaran, sumber hanya memberikan penegasan atau 

penjelasan lebih kuat terhadap apa yang sudah dipahami 

sasaran (Depsos dan UNDP, 1997). 

Dalam konteks pendidikan anak, misalnya ketika orang 

dewasa menyampaikan penjelasan, ia merasa perlu untuk 

memberi kesempatan anak untuk ikut memberi komentar 

terhadap apa yang ia ceritakan. Dengan demikian terbuka 

kesempatan bagi guru untuk menyampaikan pesan, misalnya 

pesan moral dan nilai-nilai, dengan menggunakan kerangka 

pemahaman yang sudah ada pada anak tersebut (misalnya 

sudah terbentuk dari keluarga). Suasana diskusi dalam 

konteks anak-anak akan lebih berupa kegiatan mengobrol 

atau bercerita bersama, lebih memungkinkan proses transfer 

pengalaman sesama anak. Dan anak akan lebih mudah 

memahami dan mendalami pesan ini, karena pesan ini bukan 

sesuatu yang asing bagi mereka. 

Cara lainnya adalah memberikan kebebasan berkreasi. 

Komunikasi bertujuan untuk menghasilkan sikap dan 

perilaku yang berubah. Sumber akan lebih berhasil jika dia 
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membiarkan anak untuk menggambarkan dengan idenya 

masing-masing. Membiarkan anak untuk membuat 

kesimpulan sendiri akan sukses bila pesan yang disampaikan 

lebih kompleks. (Karlins dan Abelson, 1999:99). 

 Penghargaan terhadap keragaman kondisi dan 

kemampuan anak inilah yang menjadi semangat 

dilaksanakannya pendidikan inklusif. Secara umum sekolah 

inklusif berarti sekolah yang ramah dan terbuka untuk semua 

anak beserta keragaman kondisinya. Di sini, pendidikan 

dilaksanakan dengan mengakomodasi semua peserta didik 

tanpa harus terikat dengan pembedaan-pembedaan fisik, 

mental, intelektual, emosional, dan sosial. Hal ini 

memungkinkan guru dan peserta didik merasa nyaman 

dalam keragaman, dan memandang keragaman bukan 

sebagai masalah, namun sebagai tantangan dan pengayaan 

bagi lingkungan belajar. Pendidikan inklusif merupakan 

upaya melepaskan dunia pendidikan dari  diskriminasi dan 

segregasi sosial, sehingga pendidikan dapat secara optimal 

menjadi sarana yang adil bagi setiap manusia dalam 

mengembangkan potensi dirinya.  

 Pendidikan inklusif merupakan manifestasi dari 

deklarasi dunia melalui Badan Dunia untuk Pendidikan, 

Penelitian, dan Kebudayaan (UNESCO) pada Konferensi di 

Jomtien tahun 1990, tentang “Pendidikan untuk Semua“, yang 
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menyatakan bahwa pendidikan dasar seyogyanya diberikan 

kepada semua anak, remaja dan orang dewasa dalam 

lingkungan yang berkualitas dan akses yang memadai 

(UNESCO, 1990, pasal III:1-5).  

UNESCO kemudian melanjutkannya dengan Deklarasi 

Salamanca tahun 1994 tentang “Pendidikan Inklusif“, yang 

mengharuskan sekolah mengakomodasi keragaman fisik, 

intelektual, emosional, sosial, dan bahasa (UNESCO, 1994: 

pasal 2 dan 3).  Deklarasi ini dilanjutkan dengan komitmen 

dunia melalui Kerangka Kerja Dakar tahun 2000 untuk 

menarik minat dan memelihara anak-anak dari kelompok 

marginal dan terbelakang dengan mengembangkan sistem 

pendidikan yang  inklusif dan lentur terhadap lingkungan dan 

kebutuhan para pembelajar (UNESCO, 2000, paragraf 33). 

 Program pendidikan inklusif juga telah menjadi 

kebijakan pendidikan nasional di Indonesia. Dalam 

Permendiknas RI nomor 70 tahun 2009 disebutkan, tujuan 

penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik 

yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial 

atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa 

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuannya dan mewujudkan 

penyelenggaraan pendidikan yang menghargai 
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keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta 

didik.  Secara operasional, pendidikan inklusif 

diselenggarakan dalam suatu sekolah inklusif, yang dipahami 

sebagai sekolah reguler yang memasukkan anak-anak dari 

kalangan marginal dalam sistem pendidikan di dalamnya 

(Grovinda, 2009:9). Dengan demikian, anak-anak dari 

kalangan marginal dapat menjalani proses dan lingkungan 

pendidikan yang berkualitas seperti sekolah pada umumnya. 

Sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan sarana 

efektif untuk melawan diskriminasi, membangun komunitas 

yang bersahabat, membangun masyarakat yang inklusif dan 

mencapai pendidikan untuk semua (UNESCO, 1994: pasal 2). 

Keistimewaan sebuah sekolah inkusif adalah adanya 

anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) yang terlibat secara 

penuh dalam kegiatan belajar mengajar bersama- sama siswa 

lainnya. ABK dipahami sebagai anak yang mempunyai 

kebutuhan khusus  karena memiliki keterbatasan fisik, 

mental, dan emosional. Dalam pendidikan inklusif, 

terminologi ABK bukan merupakan penghalusan terhadap 

anak cacat atau anak luar biasa, melainkan sebagai paradigma 

dalam melihat anak dalam kondisi apa pun berhak 

memperoleh pelayanan pendidikan dengan disesuaikan 

dengan keterbatasan-keterbatasannya. 
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Komunikasi yang efektif dalam sekolah inklusif 

bertujuan membangun interaksi antara ABK dengan anak-

anak normal sebayanya. Interaksi ini diharapkan dapat 

membantu ABK dalam membangun perkembangan 

kemampuan sosialnya atas dasar kesetaraan sehingga 

muncul rasa kepercayaan diri dalam dirinya. Sekolah inklusif 

menyediakan lingkungan bagi ABK untuk saling 

menyesuaikan diri, saling belajar tentang sikap, perilaku, dan 

ketrampilan, saling berimitasi dan mengidentifikasi, 

menghilangkan sifat menyendiri, menimbulkan saling 

percaya, meningkatkan motivasi belajar, serta meningkatkan 

harkat dan harga diri (Asri, 2008:20).  

Sebaliknya, anak-anak normal dapat belajar dari 

lingkungan sekolah bahwa dunia ini penuh dengan orang 

yang beragam dan tidak selalu sama dengan dirinya, sehingga 

anak dapat belajar berempati dan memiliki rasa kepekaan 

sosial yang tinggi. Keberadaan ABK di sekolahnya akan 

mendorong sikap penghargaan akan perbedaan kondisi 

manusia dan mengembangkan kemampuan empati dan 

interaksi dengan semuan golongan manusia.  Agar tujuan 

interaksi inklusif ini bisa tercapai, komunikasi menjadi faktor 

yang berperan penting. Komunikasi yang baik dalam sebuah 

sekolah inklusif menjamin terjadinya interaksi yang optimal 

antara masyarakat tutur di dalamnya, yaitu ABK, siswa 
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normal, para guru, dan pihak-pihak lain yang terlibat. Dengan 

komunikasi yang baik, maka akan tercipta kebersamaan 

dalam keragaman dalam proses belajar mengajar, 

sebagaimana misi dari sebuah pendidikan inklusif. 

 Komunikasi dalam sekolah inklusif cenderung unik 

sebagai gambaran kekhasan anak-anak yang berada 

didalamnya. Secara alamiah, anak-anak cenderung 

menggunakan pesan nonverbal dalam berkomunikasi. Lebih 

dari separuh bahasa yang digunakan anak-anak adalah 

bahasa tubuh dan bahasa mimik. Pesan nonverbal ini lebih 

banyak digunakan anak untuk mengekspresikan emosi, 

menyatakan sikapnya, dan menyampaikan keinginannya.  

 Semakin bertambah usia, anak-anak semakin 

bertambah kemampuannya dalam mengembangkan 

komunikasi verbal dan nonverbal. Perbendaharaan 

kosakatanya  semakin banyak, dan anak berusaha 

menggabungkan antara pesan verbal dan nonverbalnya 

dalam berkomunikasi. Seorang anak sering kali dalam 

menyampaikan pesannya kepada orang lain menggunakan 

campuran antara kata dan gerakan tubuh atau menggunakan 

mimik muka. Namun ketika dia memilih kata-kata untuk 

mencoba berkomunikasi secara efektif sering kali kurang 

terkontrol dengan baik. Kadang-kadang anak sering tidak 

konsisten dengan apa yang diucapkannya. Dengan 
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memahami pesan nonverbal yang disampaikan anak, akan 

membantu guru untuk memahami apa yang sesungguhnya 

dimaksud anak tersebut.   

Kemampuan menafsirkan pesan-pesan verbal dan 

nonverbal dari komponen yang berada dalam sekolah 

tersebut yaitu siswa, ABK dan guru juga berkembang seiring 

perkembangan usia anak. Namun beberapa penelitian 

mengenai anak-anak menunjukkan, bahwa anak-anak sering 

mengalami kesulitan dalam menafsirkan pesan verbal dan 

isyarat nonverbal teman-teman sebaya dan guru-gurunya. 

Hal ini disebabkan pesan yang disampaikan tidak serta merta 

mudah dipahami secara umum, karena terkait dengan faktor 

sosial budaya pada penyampai pesan. Selain itu, masih 

labilnya emosi anak mendorong sifat mudah menyerah dalam 

memahami pesan verbal dan nonverbal yang disampaikan 

teman-teman sebayanya (Goleman, 1989:41).  

  Bagi anak, komunikasi dengan cara persuasif akan 

lebih mengena termasuk bagaimana mengarahkan secara 

halus. Komunikasi dengan anak tidak bersifat memaksa, 

perubahan sikap atau perilaku berasal dari dorongan pribadi. 

Dengan demikian komunikasi lebih menciptakan sikap dan 

perilaku yang konsisten. Cara-cara kasar cenderung 

membuat sasaran menjalankan keinginan sumber karena 

rasa takut, bukan atas kesadaran sendiri. 
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Dalam konteks komunikasi dengan anak, mengarahkan 

secara halus akan menghindarkan anak dari rasa takut dan 

keterpaksaan ketika anak melakukan sesuatu yang 

sebenarnya merupakan perintah dari orang dewasa atau 

atasannya. Suatu cara-cara halus yang menyentuh emosi dan 

afeksi anak akan membuat anak merasa memiliki dan 

menyenangi tindakan yang harus dilakukannya. 

Anak-anak yang masih sangat labil kondisinya 

memerlukan pendampingan terus menerus. Di Sekolah yang 

akan melakukan adalah guru. Salah satu tujuan dari 

komunikasi adalah adalah perubahan sikap dari sasaran, 

sehingga sumber perlu terus bertanggungjawab, mengawal 

atau mendampingi sasaran hingga pesannya sampai (Depsos 

dan UNDP, 1997). 

Dalam konteks pendidikan anak, komunikasi tidak akan 

efektif jika orang dewasa hanya memberikan instruksi, dan 

kemudian membiarkan anak memahami pesan tersebut 

tanpa arahan. Ketika anak tengah menjalankan apa yang 

diinginkan sumber, maka pendampingan akan membuat anak 

merasa aman karena ia merasa ada yang siap memberi 

pertolongan jika ia membutuhkan. 

Usia anak adalah usia bermain. Daya eksplorasi yang 

tinggi, keingintahuan yang besar akan baik diwadahi dalam 

komunikasi pembelajaran dengan menciptakan iklim 
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informal. Penciptaan suasana informal akan membuat 

perbedaan-perbedaan menjadi sesuatu yang mudah 

dimaklumi dan tidak menghambat komunikasi. Sumber 

berusaha menciptakan iklim yang informal dan santai dalam 

belajar maupun bekerja, dimana anak bebas 

mengekspresikan pendapat mereka. Persepsi ini dipengaruhi 

oleh nilai-nilai yang digunakan dalam komunikasi tersebut. 

Jika evaluasinya positif anak akan menerima ide yang 

disampaikan oleh sumber. Jika evaluasi negatif, mungkin 

memerlukan penghargaan (reward), dorongan dan 

bimbingan agar anak bisa menerima ide tersebut. (Karlins 

dan Abelson, 1999:99). 

Menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang baik 

adalah kemampuan guru menjadi pendengar yang bak untuk 

anak. Guru harus bersedia mendengar keluh kesah anak. 

Komunikasi mengakomodasi hal-hal yang di luar konteks 

komunikasi namun berpengaruh pada kondisi emosional 

sasaran. Keluh kesah sasaran perlu menjadi pertimbangan, 

keluh kesah ini bisa menjadi penghambat ketika sasaran 

hendak menjalankan apa yang dimaui sumber. (Depsos dan 

UNDP, 1997). 

Dalam konteks pendidikan anak, hal ini terlihat ketika 

orang dewasa harus sabar dalam melayani permintaan anak-

anak yang sebenarnya tidak terkait dengan apa yang tengah 
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diajarkan. Suatu pengekangan atau pembatasan terhadap 

keluh kesah akan mengurangi rasa kepemilikan terhadap apa 

yang disampaikan. 

 

I.2 Pendidikan Inklusif 

 Setiap anak dilahirkan dengan kemampuan yang 

berbeda-beda. Perbedaan ini meliputi perbedaan kondisi dan 

kemampuan fisik, mental, intelektual, emosional, dan sosial. 

Namun jika dilihat dari prinsip kesetaraan, keterbatasan 

seharusnya tidak menghalangi mendapatkan kesempatan 

untuk memperoleh pendidikan yang layak.  

 Keberagaman kondisi anak tidak bisa dihindari dalam 

sebuah sekolah. Menanamkan adanya perbedaan dan 

menghargai perbedaan penting untuk selalu ditanamkan. 

Perbedaan individu adalah hal yang perlu disadari dalam 

sebuah proses belajar. Perbedaan individu mengindikasikan 

bahwa tidak ada dua anak yang merespon dengan cara yang 

sama dalam usaha pengaruh yang identik. Daya tarik yang 

sama diterima oleh audiens yang berbeda terjadi karena 

karakteristik kepribadian mereka yang berbeda. Kepribadian 

merupakan hal yang mudah mempengaruhi individu (Karlins 

dan Abelson, 1999:110). Sumber akan lebih sukses bila 

merencanakan dan menyediakan kondisi dimana setiap anak 

dapat belajar, dan guru menerapkan sebuah bentuk umum 
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tentang objektif dan prosedur yang dibagi dengan 

kemampuan seorang anak dengan anak lainnya. 

 Fakta bahwa adanya keterbatasan dan keragaman 

kondisi anak untuk memperoleh pendidikan inilah yang 

terkait dengan semangat pendidikan inklusif. Dengan konsep 

pendidikan inklusif, setiap anak, dengan keterbatasannya, 

dapat mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan, 

guna mengembangkan potensi dirinya.  

 Kegiatan belajar mengajar juga merupakan proses 

interaksi, yaitu interaksi antara guru dan siswa dan interaksi 

antara sesama siswa. Dan memang pada hakekatnya manusia 

sebagai makhluk sosial akan selalu terlibat dalam proses 

komunikasi dan interaksi. Dari berbagai bentuk interaksi 

yang dialami manusia, ada yang disebut interaksi edukatif, 

yaitu interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk 

tujuan pendidikan dan pengajaran. 

 Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di 

sekolah inklusif interaksi edukatif terjadi antara guru, siswa 

normal dan siswa ABK. Yang jadi permasalahan adalah 

seringkali terjadi hambatan dalam berkomunikasi terutama 

pada siswa berkebutuhan khusus, baik antara siswa ABK 

dengan guru maupun antara siswa ABK dengan siswa normal. 

Dalam mengatasi hambatan tersebut ABK membutuhkan 
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pendampingan. Berbagai pendekatan komunikasi dapat 

dilakukan dalam rangka pendampingan tersebut. 

Komunikasi pendampingan terhadap ABK dapat 

dilakukan dengan pendekatan komunikasi persuasif.  

Komunikasi persuasif secara umum mengandung arti suatu 

komunikasi untuk mempengaruhi orang lain agar mau 

mengikuti kehendak penyampai pesan (Larson,1999:65). 

Dalam persuasi digunakan cara-cara tertentu sehingga orang 

mau melakukan sesuatu dengan senang hati dan tanpa 

paksaan. Kesediaan itu timbul dari dalam dirinya sebagai 

akibat adanya dorongan atau rangsangan tertentu yang 

menyenangkan.  Pendamping ABK di kelas inklusif 

melakukan cara-cara tertentu agar ABK mau mengikuti 

kehendak atau arahan guru. 

 

I.3 Rumusan Masalah: 

 Dalam sekolah inklusif, permasalahan komunikasi 

pada anak juga ditemui, terutama dengan keberadaan ABK 

pada lingkungan masyarakat di sekolah ini. ABK yang 

memiliki keterbatasan mendapat respon yang berbeda dari 

lingkungannya. Ada ABK yang karena kondisinya mendapat 

perlakuan terlalu dilindungi oleh keluarga, namun sebaliknya 

justru ada ABK menerima penolakan dari keluarganya.  

Perbedaan latar belakang sosial ini terbawa pada saat proses 
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komunikasi berlangsung antara mereka, termasuk pesan-

pesan nonverbal yang disampaikan.  Hal ini memerlukan 

pemahaman yang lebih rumit,  terlihat sangat kompleks dan 

variatif, sehingga memerlukan upaya lebih untuk dapat 

memahami komunikasi secara lebih optimal. Kondisi ini 

mendorong pemahaman terhadap pesan nonverbal yang 

disampaikan oleh anak sehingga komunikasi akan 

berlangsung secara efektif.  

 Guru sebagai arranger di kelas berperan penting 

membangun interaksi yang optimal diantara siswa dan ABK. 

Dengan berbagai hambatan yang dimiliki oleh ABK serta 

kemampuan memahami pesan dari ABK yang tidak optimal 

oleh siswa  menjadi tantangan sendiri bagi guru. Bagaimana 

menyelesaikan berbagai hambatan yang muncul untuk 

membangun interaksi yang optimal antara guru, siswa dan 

ABK dalam sekolah inklusif sehingga interaksi yang 

terbangun dapat mendukung proses belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang optimal di sekolah 

inklusif.  
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BAB II 

 Komunikasi Antar Pribadi 

dalam Pendampingan 

terhadap ABK 

 
 

II.1 Prinsip-prinsip membangun Komunikasi Antar 

Pribadi 

 Kegiatan belajar mengajar pada hakikatnya adalah 

kegiatan komunikasi, karena dalam kegiatan belajar 

mengajar terjadi proses penyampaian pesan, gagasan, ide, 

yang sengaja dirancang oleh guru dalam bentuk materi 

pelajaran, sehingga dapat dipahami oleh siswa.  Sebaliknya 

siswa juga menyampaikan pesan baik berupa  pesan verbal 

misalnya pertanyaan, maupun pesan non verbal misalnya 

mimik wajah yang menandakan ketidakpahaman siswa atas 

materi yang disampaikan guru.  Sehingga terjadi proses 

memahami dan berbagi makna antara guru dan siswa. 

 Keunggulan komunikasi antarpribadi pada hakikatnya 

adalah ketika terjadi kontak pribadi yang memungkinkan 

komunikator mengetahui kerangka acuan dan pengalaman 

komunikan, seperti agama, pendidikan, budaya, dan lain 
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sebagainya. Menurut Effendy yang dikutip oleh Liliweri, pada 

hakekatnya komunikasi antar pribadi adalah  

“Komunikasi antara seorang komunikator dengan 

seorang komunikan. Jenis komunikasi tersebut 

dianggap paling efektif untuk mengubah sikap, 

pendapat atau perilaku manusia berhubung dengan 

prosesnya yang dialogis.”  

Sifat dialogis tersebut ditunjukkan melalui komunikasi lisan 

dalam percakapan yang menampilkan arus balik yang 

langsung. Jadi komunikator mengetahui tanggapan 

komunikan pada saat itu juga, komunikator mengetahui 

dengan pasti apakah pesan–pesan yang dia kirimkan diterima 

atau ditolak, berdampak positif atau negatif. Jika tidak 

diterima maka komunikator akan memberi kesempatan 

seluas–luasnya kepada komunikan untuk bertanya. (Liliweri, 

1997:12) 

 Dalam pendekatan komunikasi model humanistik, 

efektivitas komunikasi antarpribadi mempunyai lima 

karakteristik yang dapat dipertimbangkan dalam 

pendampingan terhadap ABK.  Kelima karekteristik itu 

adalah keterbukaan (opennes), empati (empathy), dukungan 

(supportiveness), perasaan positif (positiviness), dan 

kesamaan (equality) (Devito,1997:96). Kelima karakteristik 

itu akan meningkatkan kualitas komunikasi dan hubungan 

interpersonal diantara pelaku komunikasi yaitu antara guru 
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pendamping dan siswa ABK. Kelima karakteristik komunikasi 

antarpribadi yang efektif tersebut akan dijelaskan sebagai 

berikut : 

 

Keterbukaan 

 Openness, keterbukaan disini maksudnya masing-

masing pelaku komunikasi antarpribadi menganggapi secara 

jujur atas segala rangsangan yang datang kepadanya. Berarti, 

komunikator harus memberikan kesempatan kepada 

komunikan untuk mengungkapkan semua pikiran dan 

perasaannya, bersedia menerima pengalaman, gagasan dan 

kritik, bersikap setuju terhadap perilaku orang lain atau 

paling tidak toleran dan menerima apa pada yang tidak 

dikehendakinya. Menerima bukan berarti setuju terhadap 

perilaku orang lain atau rela menerima akibat perilakunya. 

Menerima berarti tidak menilai pribadi orang lain 

berdasarkan perilaku yang tidak disenanginya 

(Rakhmat,1999:132). Keterbukaan dari masing-masing 

pelaku komunikasi akan menciptakan rasa saling percaya 

diantara kedua belah pihak. Berikut ini adalah pernyebab 

betapa pentingnya sikap terbuka pada setiap pelaku 

komunikasi. 

 Untuk berlangsungnya suatu kegiatan komunikasi 

antarpribadi, seorang komunikator harus menerima 

komunikan sebagai individu yang patut dihargai sebagai 
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manusia. Pada gilirannya, komunikator akan mendapatkan 

kepercayaan dari komunikatenya. Deutsch mengatakan, bila 

komunikasi bersifat terbuka, maksud dan tujuan jelas, dan 

ekspetasi sudah dinyatakan, maka timbul sikap percaya 

(rakhmat,1999:131). 

Devito (1997:257) mengemukakan bahwa kualitas 

keterbukaan sedikitnya, merujuk pada tiga aspek komunikasi 

antarpribadi. Pertama, komunikan dalam komunikasi 

antarpribadi yang efektif harus terbuka pada lawan 

komunikasinya. Aspek kedua keterbukaan merujuk pada 

kerelaan masing-masing komunikan bereaksi secara jujur 

dalam menerima stimuli atau memberikan respon. Aspek 

ketiga, keterbukaan berkenaan dengan “memiliki” perasaan 

dan pikiran yang diekspresikan. Terbuka dalam pengertian 

ini adalah mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang 

diungkapkan adalah milik kita sendiri dan kita sendirilah 

yang bertanggung jawab atasnya. 

Dalam hal ini pendamping ABK harus terlebih dahulu 

bersikap terbuka menerima anak berkebutuhan khusus 

sebagai individu yang patut dihargai sebagai manusia. Pada 

gilirannya sikap tersebut akan menumbuhkan kepercayaan 

anak berkebutuhan khusus terhadap pendampingnya, yang 

selanjutnya sikap saling terbuka ini akan mendukung 

terjalinnya komunikasi yang efektif antara pendamping 

dengan anak berkebutuhan khusus.   
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Empati 

 Henry Backrack (1976) mendefinisikan empati sebagai 

“kemampuan seseorang untuk ‘mengetahui’ apa yang sedang 

dialami orang lain”. Berempati adalah merasakan sesuatu 

seperti orang yang mengalaminya (Devito,1997:260). 

 Rogers dan Bhownik mendefinisikan empati sebagai 

kemampuan seseorang untuk memproyeksikan dirinya 

kepada peranan orang lain. Apabila komunikator dan 

komunikan dapat berempati, maka besar kemungkinan 

komunikasi akan efektif (Effendy,1999:69). Komunikan 

harus menggunakan empati ini untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih baik dan untuk mengatur komunikasi 

kita secara wajar. 

 Karena anak berkebutuhan khusus cenderung sulit 

untuk mengkomunikasikan secara verbal apa yang dia 

rasakan, apa yang dia fikirkan, maka sikap terbaik seorang 

pendamping ABK untuk memahami anak berkebutuhan 

khusus adalah dengan cara berempati.  Dengan empati, 

pendamping ABK dapat memproyeksikan diri terhadap anak 

berkebutuhan khusus untuk kemudian dapat memahami apa 

yang dirasakan  Anak berkebutuhan khusus dan kemudian 

dapat menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan 

yang dihadapi.   
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Dukungan 

 Terbuka dan empati belum cukup menunjang 

efektivitas komunikasi antarpribadi bila partisipan merasa 

apa yang mereka ucapkan dikritik, dikecam atau ditolak. 

Mereka akan merasa segan , cemas , takut untuk membuka 

diri. Hubungan komunikasi antarpribadi akan efektif bila 

didalamnya terdapat dukungan diantara pelaku komunikasi. 

Karena komunikasi yang terbuka dan empatik tidak dapat 

bertahan di dalam atmosfer yang tidak mendukung. 

 Supotiveness atau dukungan merupakan sikap yang 

dapat mengurangi sikap defensif dalam komunikasi. Sikap 

defensif adalah sikap tidak menerima, tidak jujur, dan tidak 

empati. Sikap defensif akan menggagalkan komunikasi 

antarpribadi, karena orang defensife akan melindungi diri 

dari “ancaman” dari pada berusaha memahami pesan orang 

lain. Dengan adanya saling dukung dalam komunikasi 

antarpribadi, masing-masing pelaku komunikasi tidak akan 

takut untuk mengekspresikan pikirannya. 

 Dukungan terhadap ABK sangat dibutuhkan untuk 

menciptakan atmosfer komunikasi yang efektif.  Dengan 

dukungan, anak berkebutuhan khusus tidak akan takut untuk 

mengekspresikan perasaan dan pikirannya, dan lebih mudah 

membuka diri, sehingga memudahkan pula dalam proses 

komunikasinya.  
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Sikap Positif 

 Sikap positif dalam komunikasi antarpribadi dapat 

dengan dua cara, yaitu menyatakan dengan sikap positif dan 

menggerakkan secara positif orang yang berinteraksi dengan 

kita. Pertama, kita menyatakan sikap positif dalam 

komunikasi antarpribadi oleh dua aspek, yaitu menjaga sikap 

positif kita yang diketahui oleh dua aspek, menjaga sikap 

positif kita yang diketahui oleh orang lain dan menyampaikan 

sikap positif yang dimiliki oleh orang lain. Sedangkan aspek 

kedua adalah adanya perasaan positif untuk situasi 

komunikasi yang umum, karena merupakan hal penting 

untuk interaksi yang efektif. Tidak ada yang lebih 

menyenangkan selain berkomunikasi dengan orang yang 

menikmati komunikasinya. 

 Kedua, rasa positif lebih lanjut dapat dijelaskan dengan 

mengambil arti dari konsep menggerakkan. Menggerakkan 

merupakan titik penting dari analisis transaksional dan 

interaksi manusia  secara umum. Ketika kita menggerakkan 

orang lain, baik positif maupun negatif, kita 

memperlakukannya sebagai manusia. Menggerakkan dapat 

dilakukan secara verbal, seperti “saya suka kamu”,”saya 

senang kamu”, maupun nonverbal, seperti tersenyum, 

mengedipkan mata, dan lain-lain. 

  Sikap positif merupakan hal penting untuk interaksi 

yang efektif sehingga tercipta iklim komunikasi yang 
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menyenangkan yang dapat mendukung efektivitas 

komunikasi. 

 

Kesetaraan 

 Setiap manusia memiliki ciri dan karakteristik yang 

berbeda-beda, hal ini mengakibatkan ketidak setaraan. 

Terlepasa dari ketidaksetaraan ini komunikasi antarpribadi 

akan lebih efektif bila suasananya setara. Kesetaraan berarti 

adanya penerimaan terhadap pihak lain atau menurut istilah 

Carl Rogers dalam Devito, kesetaraan meminta kita untuk 

memberikan pengahargaan positif tanpa bersyarat kepada 

orang lain (Devito,1997:264). 

 Kesetaraan dalam konteks komunikasi terapeutik 

ditunjukkan dengan adanya penghargaan positif dari kedua 

belah pihak, yaitu antara pendamping dan ABK. 

 Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

dengan menerapkan atau mempelajari karakteristik-

karakteristik dari efektivitas komunikasi antarpribadi ini 

akan membuat komunikasi anak berkebutuhan khusus 

dengan lingkungan di kelas yaitu dengan guru, dengan siswa 

lain dan dengan pendampingnya akan menjadi efektif. 

 

II.2 Teknik Membangun Komunikasi kepada Anak 

Tujuan komunikasi adalah membuat audiens percaya dan 

mau mengikuti kehendak penyampai pesan. Untuk mencapai 
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kondisi seperti ini, ada beberapa tahapan tipikal yang dapat 

dilakukan oleh sumber: 

 

1. Pembangkitan Pesan  

 Berbagai cara dapat dilakukan oleh sumber untuk 

membangkitkan perhatian sasaran, misalnya dengan 

pengaturan gaya bicara melalui pemilihan kata-kata yang 

menarik, serta gaya penampilan fisik yang simpatik. Cara 

seperti ini merupakan  contoh langkah persuasif untuk 

membangkitkan perhatian sasaran sehingga proses 

komunikasi diharapkan lebih efektif. 

 

2. Penumbuhan  minat. 

 Menumbuhkan minat sasaran ini dapat berhasil dengan 

mengutarakan hal-hal yang menyangkut kepentingan 

sasaran. Oleh karena itu sumber harus mengenal sasaran 

yang dihadapinya, sehingga kepentingannya dapat ditangkap, 

dan pesan komunikasi persuasif dapat disusun sesuai dengan 

minat sasarannya tersebut. 

 

3. Pemunculan Hasrat. 

  Hasrat sasaran dapat dimunculkan dengan melakukan 

ajakan dan bujukan. Pada tahap ini imbauan emosional 

(emotional appeal) perlu ditampilkan. Sementara dari sisi 

sasaran (audiens), ada beberapa ciri yang menandakan 
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proses tahapan komunikasi persuasif, yang diklasifikasikan 

oleh Larson, (1986:34), sebagai berikut: 

1. Attention (perhatian). Jika sasaran tidak memberikan 

perhatian pada pesan, maka ia tidak dapat terpengaruh 

oleh pesan tersebut. Dengan demikian efektifitas persuasi 

mensyaratkan terlebih dahulu harus ada perhatian dari 

sasaran. 

2. Comprehension (pemahaman). Jika sasaran tidak 

memahami atau tidak mengerti pesan yang disampaikan, 

maka mereka sangat sulit untuk dipersuasi melalui proses 

komunikasi. 

3. Acceptance (penerimaan). Jika sasaran tidak 

memperhatikan dan tidak memahami pesan, maka akan 

terjadi permasalahan dalam penerimaan pesan persuasi. 

4. Retention (penangguhan). Sering sasaran 

menyembunyikan atau menahan pesan-pesan yang telah 

dipahaminya sampai waktu tertentu yang dirasakan 

olehnya tepat untuk bertindak. 

5. Action (perbuatan/tindakan). Perubahan sikap atau 

tindakan sesuai dengan himbauan pesan yang diterima. 

 

II.3 Prinsip-prinsip Komunikasi yang Harus 

Dikembangkan 

Untuk mencapai komunikasi yang efektif, maka harus 

dikembangkan prinsip-prinsip komunikasi. Dari berbagai 
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sumber dan penelitian pakar, penulis menyimpulkan ada 

beberapa prinsip komunikasi yang harus dikembangkan 

dalam berkomunikasi dengan anak. 

 

1. Meningkatkan kredibilitas 

 Orang dewasa apalagi bagi seseorang yang dihormati 

oleh seorang anak (apakah sebagai orang tua, atasan, maupun 

guru) mempunyai kredibilitas yang tinggi di mata anak, maka 

akan membuat anak lebih percaya dan dapat mengubah 

pendapat dengan ketertarikan langsung. Umumnya semakin 

tinggi kredibilitas seseorang akan memberikan daya tarik 

yang lebih meyakinkan. 

 Sedangkan personalitas anak juga mempengaruhinya 

dalam menerima pesan. Seorang anak yang percaya akan 

kemampuan dirinya akan menerima pesan yang sesuai 

dengan apa yang telah terbentuk dalam pikirannya dan yang 

mempunyai hubungan walaupun kecil dengan kehidupannya. 

Seorang anak akan cepat menerima pesan yang berkaitan 

dengan sesuatu yang disukainya. Individu akan 

memperhatikan bagian-bagian komunikasi yang mendukung 

pandangannya (perspektif selektif) mengerti dan mengingat 

informasi hanya jika informasi tersebut memperkuat 

bayangan sebelumnya (selektif memori), dan 

memutarbalikkan pertanyaan untuk menghindari materi-

materi yang bertentangan (selektif distortion). Singkatnya 
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anak mendengar apa yang ingin mereka dengar, berdasarkan 

kepercayaan dan sikapnya terdahulu (Karlins dan 

Abelson,1999:99). 

 

2. Menumbuhkan motivasi pada anak 

 Kekuatan motivasi yang dikomunikasikan sangat 

penting bagi anak dalam bekerja maupun belajar. 

Keberhasilan komunikasi ini ditentukan oleh tindakan atau 

sikap sasaran yang tumbuh akibat dorongan dari dalam. 

Seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan baik jika 

berpikir bahwa dia mampu untuk melakukannya. Hal ini akan 

berhasil tergantung pada pengertian bagaimana seorang 

anak menerima pandangan-pandangan orang lain. Proses 

komunikasi secara keseluruhan menganjurkan perubahan 

yang terbaik menurut penilaian audiensnya. Dalam 

memberikan perubahan secara memyeluruh posisi orang 

dewasa harus dekat dengan anak, dan harus berempati 

dengan anak. 

 

3. Bersikap sejajar 

 Komunikasi yang efektif mensyaratkan adanya 

kesejajaran antara sumber dan sasaran, sumber tidak bersifat 

menggurui. Di sini tercipta suasana kebersamaan, sumber 

mencoba mendalami sasarannya, sasaran menganggap 
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sumber sebagai teman, dan pesan dapat diterima akibat 

kedekatan yang terjadi (Depsos dan UNDP,1997). 

Dalam konteks komunikasi pada pendidikan anak, sikap 

kesejajaran ini ditunjukkan ketika orang dewasa tidak 

menganggap dirinya lebih tahu segalanya dari anak, sehingga 

cenderung memaksa anak untuk mengikuti kemauannya. 

Ketika ia menempatkan diri sebagai seorang teman bercerita, 

dan dia berusaha mendalami anak, maka sang anak akan 

merasa dekat, sehingga pesan yang disampaikan akan 

dilaksanakan oleh anak sebagai dorongan yang muncul dari 

dalam. 

 

4. Memperbanyak diskusi 

 Komunikasi banyak melibatkan sasaran untuk 

menyampaikan pendapatnya dalam proses komunikasi. 

Orang dewasa dan anak ada dalam sebuah proses interaksi 

simbolik yang melingkar. Sangat mungkin, dalam 

komunikasi, pesan yang diterima merupakan hal yang 

sebenarnya sudah diketahui oleh sasaran, sumber hanya 

memberikan penegasan atau penjelasan lebih kuat terhadap 

apa yang sudah dipahami sasaran (Depsos dan UNDP,1997). 

 Dalam konteks pendidikan anak, misalnya ketika orang 

dewasa menyampaikan penjelasan, ia merasa perlu untuk 

memberi kesempatan anak untuk ikut memberi komentar 

terhadap apa yang ia ceritakan. Dengan demikian terbuka 
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kesempatan bagi guru untuk menyampaikan pesan, misalnya 

pesan moral dan nilai-nilai, dengan menggunakan kerangka 

pemahaman yang sudah ada pada anak tersebut (misalnya 

sudah terbentuk dari keluarga). Suasana diskusi dalam 

konteks anak-anak akan lebih berupa kegiatan mengobrol 

atau bercerita bersama, lebih memungkinkan proses transfer 

pengalaman sesama anak. Dan anak akan lebih mudah 

memahami dan mendalami pesan ini, karena pesan ini bukan 

sesuatu yang asing bagi mereka. 

 

5. Memberikan kebebasan berkreasi 

 Komunikasi bertujuan untuk menghasilkan sikap dan 

perilaku yang berubah. Sumber akan lebih berhasil jika dia 

membiarkan anak untuk menggambarkan dengan idenya 

masing-masing. Membiarkan anak untuk membuat 

kesimpulan sendiri akan sukses bila pesan yang disampaikan 

lebih kompleks. (Karlins dan Abelson,1999:99). 

 

6. Menghargai perbedaan 

 Perbedaan individu adalah hal yang perlu disadari 

dalam sebuah proses belajar. Perbedaan individu 

mengindikasikan bahwa tidak ada dua anak yang merespon 

dengan cara yang sama dalam usaha pengaruh yang identik. 

Daya tarik yang sama diterima oleh audiens yang berbeda 

terjadi karena karakteristik kepribadian mereka yang 
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berbeda. Kepribadian merupakan hal yang mudah 

mempengaruhi individu. Sumber akan lebih sukses bila 

merencanakan dan menyediakan kondisi dimana setiap anak 

dapat belajar, dan guru menerapkan sebuah bentuk umum 

tentang objektif dan prosedur yang dibagi dengan 

kemampuan seorang anak dengan anak lainnya. (Karlins dan 

Abelson:1999:110). 

 

7. Mengarahkan secara halus 

 Komunikasi dengan anak tidak bersifat memaksa, 

perubahan sikap atau perilaku berasal dari dorongan pribadi. 

Dengan demikian komunikasi lebih menciptakan sikap dan 

perilaku yang konsisten. Cara-cara kasar cenderung 

membuat sasaran menjalankan keinginan sumber karena 

rasa takut, bukan atas kesadaran sendiri. 

Dalam konteks komunikasi dengan anak, mengarahkan 

secara halus akan menghindarkan anak dari rasa takut dan 

keterpaksaan ketika anak melakukan sesuatu yang 

sebenarnya merupakan perintah dari orang dewasa atau 

atasannya. Suatu cara-cara halus yang menyentuh emosi dan 

afeksi anak akan membuat anak merasa memiliki dan 

menyenangi tindakan yang harus dilakukannya. 
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8. Mendampingi 

 Salah satu tujuan dari komunikasi adalah adalah 

perubahan sikap dari sasaran, sehingga sumber perlu terus 

bertanggungjawab, mengawal atau mendampingi sasaran 

hingga pesannya sampai. Orang dewasa hendaknya memberi 

pendampingan pada anak ketika berkomunikasi.  

 

9. Menciptakan iklim informal 

 Penciptaan suasana informal akan membuat 

perbedaan-perbedaan menjadi sesuatu yang mudah 

dimaklumi dan tidak menghambat komunikasi. Sumber 

berusaha menciptakan iklim yang informal dan santai dalam 

belajar maupun bekerja, dimana anak bebas 

mengekspresikan pendapat mereka. Persepsi ini dipengaruhi 

oleh nilai-nilai yang digunakan dalam komunikasi tersebut. 

Jika evaluasinya positif anak akan menerima ide yang 

disampaikan oleh sumber. Jika evaluasi negatif, mungkin 

memerlukan penghargaan (reward), dorongan dan 

bimbingan agar anak bisa menerima ide tersebut. (Karlins 

dan Abelson,1999:99). 

 

10. Mendengar keluh kesah 

 Komunikasi mengakomodasi hal-hal yang di luar 

konteks komunikasi namun berpengaruh pada kondisi 

emosional sasaran. Keluh kesah sasaran perlu menjadi 
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pertimbangan, keluh kesah ini bisa menjadi penghambat 

ketika sasaran hendak menjalankan apa yang dimaui sumber. 

(Depsos dan UNDP,1997). 

 Dalam konteks pendidikan anak, hal ini terlihat ketika 

orang dewasa harus sabar dalam melayani permintaan anak-

anak yang sebenarnya tidak terkait dengan apa yang tengah 

diajarkan. Suatu pengekangan atau pembatasan terhadap 

keluh kesah akan mengurangi rasa kepemilikan terhadap apa 

yang disampaikan. 
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BAB III 

Pendidikan  

dalam Sekolah Inklusif 

 
 

III.1 Konsep Pendidikan Inklusif 

 

 Pendidikan inklusif merupakan upaya melepaskan 

dunia pendidikan dari diskriminasi dan segregasi sosial, 

sehingga pendidikan dapat secara optimal menjadi sarana 

yang adil bagi setiap manusia dalam mengembangkan potensi 

dirinya. Pendidikan inklusif merupakan manifestasi dari 

deklarasi dunia melalui Badan Dunia untuk Pendidikan, 

Penelitian, dan Kebudayaan (UNESCO) pada Konferensi di 

Jomtien Thailand tahun 1990, tentang “Pendidikan untuk 

Semua”. Konferensi ini menyatakan bahwa pendidikan dasar 

seharusnya diberikan kepada semua anak, remaja dan orang 

dewasa dalam lingkungan yang berkualitas dan akses yang 

memadai (UNESCO, 1990, pasal III: 1-5). UNESCO kemudian 

melanjutkannya dengan Deklarasi Salamanca tahun 1994 

tentang “Pendidikan Inklusif”, yang mengharuskan sekolah 

mengakomodasi keragaman fisik, intelektual, emosional, 
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sosial, dan bahasa (UNESCO, 1994: pasal 2 dan 3). Deklarasi 

ini dilanjutkan dengan komitmen dunia melalui Kerangka 

Kerja Dakar tahun 2000 untuk menarik minat dan 

memelihara anak-anak dari kelompok marginal dan 

terbelakang dengan mengembangkan sistem pendidikan 

yang  inklusif dan lentur terhadap lingkungan dan kebutuhan 

para pembelajar (UNESCO, 2000, paragraf 33). 

 Program pendidikan inklusif juga telah menjadi 

kebijakan pendidikan nasional di Indonesia. Dalam 

Permendiknas RI nomor 70 tahun 2009 disebutkan, tujuan 

penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik 

yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial 

atau memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa 

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuannya dan mewujudkan 

penyelenggaraan pendidikan yang menghargai 

keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta 

didik.   

 Pendidikan inklusif ini merupakan dasar bagi 

dilaksanaannya sekolah inklusif. Dalam praktiknya, sekolah 

inklusif diselenggarakan dengan menyertakan Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam proses belajar mengajar 

di sekolah umum. Keberadaan ABK diharapkan mendorong 
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siswa lainnya untuk belajar lebih mempunyai kepekaan 

sosial. Sebaliknya, dengan berinteraksi dengan siswa normal, 

ABK diharapkan mampu mengembangkan keterampilan 

sosial dan membangun kepercayaan dirinya dalam hidup 

bermasyarakat. 

 Dalam lingkungan pendidikan inklusif terdapat murid 

yang lebih beragam, yaitu murid normal dan murid 

berkebutuhan khusus (ABK).  

Melalui implementasi pendidikan inklusif, sejak dini ABK 

ditanamkan untuk senantiasa bersosialisasi dengan 

lingkungan normal.  Dengan demikian ABK dapat menjalani 

kehidupan secara wajar. Mereka bisa menghormati orang 

lain, saling membantu, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, 

serta mampu berkomunikasi secara baik dengan 

lingkungannya. Selain itu ABK akan merasa bahwa dirinya 

memiliki potensi yang bersaing dengan anak normal yang 

bisa menjadi motivasi untuk terus maju dan berkembang dari 

segi akademik maupun non akademik. 

Kehadiran ABK di kelas di tengah-tengah siswa 

normal di sekolah inklusif tentu saja memunculkan 

karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sekolah 

umum biasa. Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pun 

menjadi lebih rumit karena keberagaman tersebut.  Melihat 

rumitnya proses belajar yang menyatukan antara anak 
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normal dan ABK maka diperlukan pendekatan yang tepat dari 

segi komunikasi agar proses belajar berlangsung efektif. 

Dalam proses belajar, siswa ABK membutuhkan 

seorang pendamping di kelas.  Pendamping diperlukan untuk 

membantu siswa ABK dalam memahami materi yang 

diberikan guru serta membantu dalam kegiatan lainnya di 

kelas.  

Selain itu pendamping juga berfungsi sebagai jembatan 

penghubung antara siswa ABK dengan guru, dan dengan 

siswa normal lainnya di kelas sehingga komunikasi terjalin 

dengan baik.  

 Pendidikan inklusif adalah paradigma baru dalam 

menangani anak berkebutuhan khusus. Di dalamnya 

termasuk perubahan kesadaran dan sikap, keadaan, 

metodologi, penggunaan konsep. Konsekuensi paling penting 

dalam pendidikan inklusif adalah pengakuan dan 

penghargaan terhadap adanya keberagaman.  

 Pendidikan inklusif dapat diartikan pendidikan untuk 

semua (education for all). Artinya, apa pun perbedaan kita, 

baik jenis kelamin, penampilan, kemampuan, maupun 

keberbedaan karena kecacatan, semua ditampung dalam 

suatu wadah pendidikan bernama inklusif. Pendidikan 

inklusif adalah sebuah proses yang memusatkan perhatian 
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pada dan merespon keanekaragaman kebutuhan semua 

peserta didik melalui partisipasi dalam belajar, budaya dan 

komunitas, dan mengurangi ekslusi dalam dan dari 

pendidikan (UNESCO, 2003). Pendidikan inklusif 

mengakomodasi semua peserta didik tanpa 

mempertimbangkan kondisi fisik, intelektual, sosial, 

emosional, linguistik mereka dan kondisi lainnya. 

Ini berarti mencakup anak yang cacat dan berbakat, anak 

jalanan dan yang bekerja, anak dari penduduk terpencil dan 

nomadik (berpindah-pindah), anak dari kelompok minoritas 

bahasa, etnis atau budaya, dan anak dari kelompok atau 

wilayah yang termarjinalisasikan lainnya. Sekolah reguler 

dengan orientasi inklusi merupakan sarana yang sangat 

efektif untuk memberantas diskriminasi, menciptakan 

masyarakat yang hangat relasinya, membangun masyarakat 

inklusif, dan mensukseskan pendidikan untuk semua 

(UNESCO, 1994; UNESCO, 2003). Pendidikan inklusif 

bertujuan memungkinkan guru dan peserta didik merasa 

nyaman dalam keragaman, dan memandang keragaman 

bukan sebagai masalah, namun sebagai tantangan dan 

pengayaan bagi lingkungan belajar (UNESCO, 2003). 

 Dasar pendidikan inklusif secara internasional adalah 

(1) deklarasi hak asasi manusia (PBB 1948) yang menyebut 

hak atas pendidikan dan partisipasi penuh di masyarakat 
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untuk semua orang; (2) konvensi hak anak (PBB 1989) yang 

mengindikasikan bahwa setiap anak berhak mendapatkan 

pendidikan; (3) Konferensi internasional di Jomtien Thailand 

1990 tentang pendidikan untuk semua;(4) Konferensi 

internasional di Salamanca, Spanyol, tentang pelaksanaan 

pendidikan inklusif; (5) Simposium internasional di Bukit 

Tinggi pada 2005. Konsekuensi yang harus diemban oleh 

sekolah yang menyatakan sebagai sekolah inklusif. Yang 

pertama adalah sekolah harus menyiapkan diri menjadi 

sekolah yang ramah (welcoming school). Usaha menjadi 

sekolah yang ramah, diantaranya dengan melibatkan semua 

anak tanpa memandang perbedaan, meningatkan 

keterlibatan semua anak sehingga mereka mampu 

berpartisipasi dan bekerjasama. Kurikulum yang harus 

dipersiapkan adalah kurikulum yang fleksibel, yang 

memungkinkan adanya pembelajaran pada level yang 

berbeda meskipun materinya sama. Guru juga harus 

menyiapkan metode belajar yang sesuai yang dilengkapi 

dengan media belajar yang memadai untuk semua anak. 

Selain itu gedung sekolah harus aksesibel. Proses belajar 

mengajar juga harus disesuaikan dengan kehidupan sehari-

hari anak. 

 Dari beberapa komponen tersebut maka dapat 

dipastikan bahwa pendidikan inklusif dapat membentuk 
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suasana menyenangkan yaitu Lingkungan Inklusif  Ramah 

Pembelajaran yaitu: (1) melibatkan semua anak tanpa 

memandang perbedaan, (2) melindungi semua anak dari 

kekerasan, pelecehan dan penyiksaan, (3) menghargai 

perbedaan  dan menstimulasi pembelajaran untuk semua 

anak, (4) menerapkan hidup sehat, (5) belajar disesuaikan 

dengan kehidupan sehari-hari anak, (6) anak ber- 

tanggungjawab atas pembelajarannya Dari tujuan 

pendidikan inklusif yang terpaparkan di atas dapat diartikan 

bahwa pendidikan inklusif memiliki peran dan fungsi dimana 

sekolah harus mengakomodasi semua anak (siswa) dengan 

tidak membedakan dan mempersoalkan keadaan fisik, 

kecerdasan, sosial, emosional, bahasa, suku, agama, ras, atau 

kondisi-kondisi lainnya ini termasuk anak berkelainan, anak 

cerdas, anak jalanan, pekerja anak, anak-anak dari 

lingkungan minoritas, anak kurang mampu, maupun  kurang 

beruntung.  Sehingga pendidikan inklusif adalah cara yang 

efektif untuk mengurangi sikap diskriminatif, membuat 

masyarakat terbuka, membangun masyarakat inklusif dan 

membuka pendidikan untuk semua. 

 Pendidikan inklusif secara umum berarti pendidikan 

yang bersifat terbuka. Hal ini merupakan kebalikan dari 

pendidikan yang bersifat eksklusif, yang berarti hanya 

melayani kelompok masyarakat tertentu. Dengan konsep 
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pendidikan inklusif, berarti semua golongan masyarakat 

dapat mengikuti pendidikan yang diselenggarakan. 

 Pendidikan inklusif telah menjadi kesepakatan dunia. 

Tahun 1989, di New York, PBB telah menyepakati konvensi 

tentang hak-hak anak. Disebutkan bahwa negara mengakui 

bahwa anak yang menyandang kecacatan mental ataupun 

fisik seyogyanya menikmati kehidupan yang layak dan utuh, 

dalam kondisi yang menjamin martabat, meningkatkan 

kemandirian serta memberi kemudahan kepada anak untuk 

berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Negara mengakui 

kebutuhan khusus anak penyandang cacat dengan 

mempertimbangkan sumber keuangan orang tua atau orang 

lain yang mengasuh anak tersebut. Anak penyandang cacat 

dijamin untuk mendapatkan kesempatan dan memperoleh 

pendidikan, pelatihan, layanan kesehatan, layanan 

rehabilitasi, penyiapan untuk memperoleh pekerjaan dan 

kesempatan rekreasi dalam cara yang kondusif bagi anak 

untuk mencapai  integrasi sosial sepenuhnya dan 

perkembangan pribadinya, termasuk perkembangan kultural 

dan spiritualnya. 

 Tahun 1990, disepakati deklarasi dunia melalui Badan 

Dunia untuk Pendidikan, Penelitian, dan Kebudayaan 

(UNESCO) pada Konferensi di Jomtien Thailand tahun 1990, 

tentang “Pendidikan untuk Semua (Education for All / EFA)”, 
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yang menyatakan bahwa pendidikan dasar seyogyanya 

diberikan kepada semua anak, remaja dan orang dewasa 

dalam lingkungan yang berkualitas dan akses yang memadai. 

Agar pendidikan dasar dapat diperoleh secara merata, semua 

anak, remaja dan orang dewasa harus diberi kesempatan 

untuk mencapai dan mempertahankan tingkat belajar yang 

wajar. Kebutuhan belajar para penyandang cacat menuntut 

perhatian khusus. Langkah-langkah perlu diambil untuk 

memberikan kesamaan akses pendidikan bagi setiap kategori 

penyandang cacat sebagai bagian yang integral dari sistem 

pendidikan (UNESCO, 1990, pasal III:1-5). 

 UNESCO kemudian melanjutkannya dengan Deklarasi 

Salamanca tahun 1994 tentang “Pendidikan Inklusif“, yang 

mengharuskan sekolah mengakomodasi keragaman fisik, 

intelektual, emosional, sosial, dan bahasa. Sekolah reguler 

dengan orientasi inklusi ini merupakan tempat yang paling 

efektif untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan 

masyarakat yang ramah, membangun sebuah masyarakat 

inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua. Pendidikan 

inklusif seyogyanya mencakup anak penyandang cacat dan 

anak berbakat, anak jalanan dan anak yang bekerja, anak dari 

kaum pengembara atau daerah terpencil. Inklusif dan 

partisipasi itu sangat penting bagi martabat manusia dan bagi 

terwujudnya dan dilaksanakannya hak asasi manusia. Prinsip 
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mendasar dari sekolah inklusif adalah bahwa semua anak 

seyogyanya belajar bersama-sama, sejauh memungkinkan, 

apa pun kesulitan atau perbedaan yang ada pada diri mereka. 

Sekolah inklusif harus mengakui dan tanggap terhadap 

keberagaman kebutuhan siswa-siswanya, mengakomodasi 

gaya dan kecepatan belajar yang berbeda- beda (UNESCO, 

1994: pasal 2, 3, 6 dan 7).  

 Deklarasi ini dilanjutkan dengan komitmen dunia 

melalui Kerangka Kerja Dakar tahun 2000 untuk menarik 

minat dan memelihara anak-anak dari kelompok marginal 

dan terbelakang dengan mengembangkan sistem pendidikan 

yang  inklusif dan lentur terhadap lingkungan dan kebutuhan 

para pembelajar. Dunia teleh berkomitmen untuk 

memperluas dan meningkatkan perawatan dan pendidikan 

usia dini yang komprehensif, terutama bagi anak-anak yang 

paling rentan dan kurang beruntung (UNESCO, 2000, 

paragraf 33). 

 Dengan demikian, pendidikan inklusif adalah sebuah 

proses yang memusatkan perhatian pada dan merespon 

keanekaragaman kebutuhan semua peserta didik melalui 

partisipasi dalam belajar, budaya dan komunitas, dan 

mengurangi ekslusivitas dalam pendidikan.  

Pendidikan inklusif bertujuan memungkinkan guru dan 

peserta didik merasa nyaman dalam keragaman, dan 
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memandang keragaman bukan sebagai masalah, namun 

sebagai tantangan dan pengayaan bagi lingkungan belajar 

(UNESCO, 2003). 

 Mara Sapon-shevin (1998), profesor untuk 

Pendidikan Inklusif dari Universitas Syracuse, London, 

merumuskan beberapa karakteristik pendidikan inklusif: 

1. Pendidikan inklusif berarti menciptakan dan menjaga 

komunitas kelas yang hangat, menerima 

keanekaragaman, menghargai perbedaan. 

2. Pendidikan inklusif berarti menuntut penerapan 

kurikulum yang multilevel dan multimodalitas, 

pembelajaran berpusat pada anak, dengan 

konsekuensi berarti adanya fleksibilitas kurikulum 

dan penerapan layanan program individual atau 

pendekatan proses kelompok dalam implementasi 

kurikulum yang multilevel dan multimodalitas. 

3. Pendidikan inklusif berarti menyiapkan dan 

mendorong guru untuk mengajar secara interaktif. 

Kaitan antara pembelajaran kooperatif dan kelas 

inklusif memandang semua anak berada di satu kelas 

bukan untuk berkompetisi, tetapi untuk bekerjasama 

dan saling belajar dari yang lain. 

4. Pendidikan inklusif berarti dorongan bagi guru dan 

siswa menghapus berbagai hambatan. 
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5. Pendidikan inklusif berarti meibatkan orangtua 

secara bermakna dalam proses perencanaan dan 

pelaksanaan. 

 

III.2 Pelaksanaan Pendidikan di Sekolah Inklusif 

 Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusif 

diselenggarakan dalam bentuk sebuah sekolah inklusif. 

Sekolah inklusif berarti sekolah yang ramah dan terbuka 

(wellcoming school) untuk semua anak beserta keragaman 

kondisinya. Secara operasional, pendidikan inklusif 

diselenggarakan dalam suatu sekolah inklusif, yang dipahami 

sebagai sekolah reguler yang memasukkan anak-anak dari 

kalangan marginal dalam sistem pendidikan di dalamnya 

(Grovinda, 2009:9).  

 Di Indonesia, sekolah inklusif diselenggarakan dengan 

melibatkan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) dalam proses 

belajar mengajar yang berlangsung. Keberadaan ABK dalam 

sekolah inklusif bertujuan membangun interaksi antara ABK 

dengan anak-anak normal sebayanya. Interaksi ini 

diharapkan dapat membantu ABK dalam membangun 

perkembangan kemampuan sosialnya atas dasar kesetaraan 

sehingga muncul rasa kepercayaan diri dalam dirinya. 

Sekolah inklusif menyediakan lingkungan bagi ABK untuk 

saling menyesuaikan diri, saling belajar tentang sikap, 
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perilaku, dan ketrampilan, saling berimitasi dan 

mengidentifikasi, menghilangkan sifat menyendiri, 

menimbulkan saling percaya, meningkatkan motivasi belajar, 

serta meningkatkan harkat dan harga diri. 

 Sebaliknya, anak-anak normal dapat belajar dari 

lingkungan sekolah bahwa dunia ini penuh dengan orang 

yang beragam dan tidak selalu sama dengan dirinya, sehingga 

anak dapat belajar berempati dan memiliki rasa kepekaan 

sosial yang tinggi. Keberadaan ABK di sekolahnya akan 

mendorong sikap penghargaan akan perbedaan kondisi 

manusia dan mengembangkan kemampuan empati dan 

interaksi dengan semuan golongan manusia.  

 Dilihat dari tingkat keterlibatan ABK di sekolah 

inklusif, ada beberapa model sekolah inklusif. Pemilihan 

model ini tergantung dari jumlah ABK yang dilayani, jenis 

kelainan, gradasi (tingkat kelainannya), ketersediaan dan 

kesiapan tenaga pendidik, dan sarana prasarana yang 

tersedia. Model sekolah inklusif tersebut adalah: 

1. Kelas reguler (inklusif penuh): ABK belajar bersama 

siswa lain sepanjang hari di kelas reguler menggunakan 

kurikulum yang sama. 

2. Kelas reguler dengan cluster: ABK belajar bersama siswa 

lain di kelas reguler dalam kelompok khusus. 
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3. Kelas reguler dengan pull out: ABK belajar bersama 

siswa lain di kelas reguler namun dalam waktu-waktu 

tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk 

belajar dengan guru pembimbing khusus. 

4. Kelas reguler dengan cluster dan pull out: ABK belajar 

bersama siswa lain di kelas reguler dalam kelompok 

khusus, dan pada waktu-waktu tertentu ditarik ke ruang 

sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. 

5. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian: ABK 

belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, 

tetapi dalam bidang-bidang tertentu, misalnya olah raga, 

kesenian, menggambar, dapat belajar bersama siswa lain 

di kelas reguler. 

6. Kelas khusus penuh: ABK belajar di dalam kelas khusus 

pada sekolah reguler (Hidayat, 2009:8). 

 Agar proses pendidikan di sekolah inklusif bisa 

berjalan sesuai tujuan, ada beberapa persyaratan yang 

dipenuhi, meliputi kurikulum, tenaga pengajar, dan penataan 

lingkungan. Kurikulum yang harus dipersiapkan adalah 

kurikulum yang fleksibel, yang memungkinkan adanya 

pembelajaran pada level yang berbeda meskipun materinya 

sama. Kurikulum dirancang, pendidikan formal dicapai, tetapi 

dibuka kemungkinan ABK karena keterbatasannya mencapai 

tujuan khusus. 
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 Dalam sekolah inklusif, guru mempunyai peran sangat 

penting, karena di sini terdapat perubahan paradigma dalam 

mendidik, dari konvensional yang melihat murid secara 

seragam, menjadi inklusif yang melihat murid dalam kondisi 

yang beragam. Metode mengajarnya pun perlu berubah, dari 

mengajar materi yang sama kepada semua siswa tanpa 

mempertimbangkan perbedaan individual,   mengajar setiap 

anak sesuai kebutuhan individualnya. Proses belajar menjadi 

bukan sekadar penyampaian pesan, tetapi juga sebagai 

sarana interaksi sosial dan penanaman sikap dan nilai pada 

diri siswa. Tenaga pendidik bagi ABK seharusnya mempunyai 

kapasitas yang memadahi, artinya mampu memberikan 

layanan individual sesuai dengan potensi dan 

perkembangnnya.  

Penataan lingkungan kelas di sekolah penting, karena 

penataan lingkungan kelas yang tepat berpengaruh terhadap 

tingkat keterlibatan dan partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran. Kelas ditata dengan mempertimbangkan 

pengawasan guru terhadap ABK. Tempat duduk juga ditata 

agar mendorong pendampingan ABK oleh teman sebayanya. 

Lingkungan fisik kelas yang baik adalah ruangan kelas yang 

menarik, efektif,  mendukung siswa dan guru dalam proses 

pembelajaran. Penataan kelas diharapkan mendorong 
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terjadinya interaksi aktif antara siswa dan guru serta antar 

siswa termasuk yang ABK dalam kegiatan belajar di kelas. 

 (Skjorten, 2001:53), memberikan panduan penataaan 

fasilitas kelas inklusif ke dalam beberapa prinsip: 

1) Aksesibilitas atau kemudahan pencapaian: 

penempatan barang-barang atau perabotan yang 

dibutuhkan siswa mudah dijangkau dan tidak 

membahayakan. Prinsip ini penting apabila 

dihubungkan dengan keberadaan ABK. Aktivitas siswa 

tidak terganggu, siswa mudah bergerak dan tdak 

mengganggu siswa lainnya. 

2) Visibilitas atau keleluasaan pandangan: pandangan 

siswa tidak terganggu, penempatan dan penataan 

barang tidak mengganggu ketika kegiatan belajar 

sedang berlangsung. Guru tidak terhalang 

pandangannya ketika melihat dan memperhatikan 

perkembangan dan aktivitas semua siswa.  

3) Fleksibilitas atau kelenturan: penataan ruang kelas 

luwes dengan tuntutan kegiatan siswa yang beragam. 

4) Kenyamanan: yang dicapai antara lain dengan 

pengaturan kepadatan kelas. Pembatasan jumlah 

murid di kelas berpengaruh pada konsentrasi dan 

produktivitas siswa dan guru dalam kegiatan 

pembelajaran 
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5) Keindahan: kelas yang indah memberikan harapan 

siswa terhadap proses belajar yang menyenangkan. 

III.3 Komunikasi Anak dalam Sekolah Inklusif 

 Agar tujuan interaksi inklusif ini bisa tercapai, 

komunikasi menjadi faktor yang berperan penting. 

Komunikasi yang baik dalam sebuah sekolah inklusif 

menjamin terjadinya interaksi yang optimal antara 

masyarakat tutur di dalamnya, yaitu ABK, siswa normal, para 

guru, dan pihak-pihak lain yang terlibat. Dengan komunikasi 

yang baik, maka akan tercipta kebersamaan dalam 

keragaman dalam proses belajar mengajar, sebagaimana misi 

dari sebuah pendidikan inklusif. 

 Secara alamiah, anak-anak cenderung menggunakan 

pesan nonverbal dalam berkomunikasi. Lebih dari separuh 

bahasa yang digunakan anak-anak adalah bahasa tubuh dan 

bahasa mimik. Pesan nonverbal ini lebih banyak digunakan 

anak untuk mengekspresikan emosi, menyatakan sikapnya, 

dan menyampaikan keinginannya.  

 Semakin bertambah usia, anak-anak semakin 

bertambah kemampuannya dalam mengembangkan 

komunikasi verbal dan nonverbal. Perbendaharaan 

kosakatanya semakin banyak, dan anak berusaha 

menggabungkan antara pesan verbal dan nonverbalnya 
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dalam berkomunikasi. Seorang anak sering kali dalam 

menyampaikan pesannya kepada orang lain menggunakan 

campuran antara kata dan gerakan tubuh atau menggunakan 

mimik muka. Namun ketika dia memilih kata-kata untuk 

mencoba berkomunikasi secara efektif sering kali kurang 

terkontrol dengan baik.  

Kadang-kadang anak sering tidak konsisten dengan apa yang 

diucapkannya. Dengan memahami pesan nonverbal yang 

disampaikan anak, akan membantu kita untuk memahami 

apa yang sesungguhnya dimaksud anak tersebut.   

 Kemampuan menafsirkan pesan-pesan verbal dan 

nonverbal dari masyarakat tutur di sekitarnya juga 

berkembang seiring perkembangan usia anak. Namun 

beberapa penelitian mengenai anak-anak menunjukkan, 

bahwa anak-anak sering mengalami kesulitan dalam 

menafsirkan pesan verbal dan isyarat nonverbal teman-

teman sebaya dan guru-gurunya. Hal ini disebabkan pesan 

yang disampaikan tidak serta merta mudah dipahami secara 

umum, karena terkait dengan faktor sosial budaya pada 

penyampai pesan. Selain itu, masih labilnya emosi anak 

mendorong sifat mudah menyerah dalam memahami pesan 

verbal dan nonverbal yang disampaikan teman-teman 

sebayanya (Goleman, 1989:41).  
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 Dalam sekolah inklusif, permasalahan komunikasi 

pada anak juga ditemui, terutama dengan keberadaan ABK 

pada lingkungan masyarakat di sekolah ini. ABK yang 

memiliki keterbatasan mendapat respon yang berbeda dari 

lingkungannya. Ada ABK yang karena kondisinya mendapat 

perlakuan terlalu dilindungi oleh keluarga, namun sebaliknya 

justru ada ABK menerima penolakan dari keluarganya.  

Perbedaan latar belakang sosial ini terbawa pada saat proses 

komunikasi berlangsung antara mereka, termasuk pesan-

pesan nonverbal yang disampaikan.  Hal ini memerlukan 

pemahaman yang lebih rumit, terlihat sangat kompleks dan 

variatif, sehingga memerlukan upaya lebih untuk dapat 

memahami komunikasi secara lebih optimal. Kondisi ini 

mendorong pemahaman terhadap pesan nonverbal yang 

disampaikan oleh anak sehingga komunikasi akan 

berlangsung secara efektif.  

 Dalam kenyataan di lapangan, banyak ditemukan 

beberapa hambatan dalam komunikasi masyarakat tutur 

dalam sebuah sekolah inklusif, terutama saat komunikasi 

antara anggota masyarakat tutur dengan ABK. Hambatan ini 

muncul saat ABK berkomunikasi dengan idiom-idiom yang 

hanya dimengerti dirinya sendiri, dan tidak bisa dimengerti 

oleh orang lain. Sementara anak normal juga sulit memahami 

pesan-pesan yang disampaikan oleh ABK, sehingga tidak 
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dapat memberikan respon positif. Hambatan-hambatan 

komunikasi ini dapat mengurangi tingkat interaksi dalam 

masyarakat tutur dalam sekolah, yang selanjutnya 

mengurangi tujuan inklusivitas dalam pola pendidikan ini. 

 Hambatan komunikasi dalam pendidikan anak, secara 

lebih luas, bukan saja karena keterbatasan dari ABK, tetapi 

juga karena belum berkembangnya kemampuan bahasa anak 

dengan sempurna. Secara umum, anak-anak sering 

mengalami kekurangan kosakata yang diperlukannnya untuk 

berkomunikasi secara efektif mengingat kemampuan 

verbalnya belum berkembang secara optimal.  

Kecenderungan pada anak-anak yang masih berorientasi 

pada dirinya sendiri ketika berbahasa menyebabkan pesan 

yang disampaikan melalui gaya bahasa yang digunakan hanya 

dapat dipahami oleh dirinya sendiri dan belum tentu dapat 

dipahami oleh orang lain. Selain itu, masih labilnya emosi 

anak mendorong sifat mudah menyerah dalam memahami 

pesan verbal dan nonverbal yang disampaikan teman-teman 

sebayanya. 

 Namun demikian, secara alamiah, anak-anak akan 

melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Dorongan untuk 

saling berinteraksi satu sama lain menjadikan ABK dan siswa 

mengembangkan berbagai komunikasi untuk mencapai 

tujuan bersama. Lewat penelitian yang dilakukan, ternyata 
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ditemukan pola-pola yang khas dalam komunikasi anak di 

sekolah. Pola-pola yang khas ini ternyata memberikan 

gambaran bagaimana masyarakat di sekolah inklusif 

membangun nilai-nilai dan budaya inklusif dalam proses 

pendidikan yang berlangsung.  

 Pola-pola komunikasi dalam sebuah sekolah inklusif 

akan dilihat dengan menggunakan pendekatan etnografi 

komunikasi. Etnografi komunikasi merupakan pendekatan 

penelitian yang membahas perilaku komunikasi suatu 

masyarakat dalam tema kebudayaan tertentu.  

Pesan verbal dan nonverbal yang disampaikan tidak pernah 

terlepas dari pengaruh budaya yang dimiliki oleh kelompok 

masyarakat tutur tersebut. Dengan menggunakan metode 

etnografi komunikasi, diharapkan pola-pola komunikasi pada 

anak-anak di sekolah inklusif dapat terpetakan sekaligus 

dengan menggali lebih dalam konteks-konteks budaya yang 

melatarbelakanginya. 

 

III.4 Keberadaan ABK di Sekolah Inklusif 

 Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) mempunyai 

pengertian yang lebih luas daripada anak cacat atau Anak 

Luar Biasa (ALB). ALB dipahami sebagai anak yang 

membutuhkan cara-cara khusus secara permanen untuk 
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melaksanakan satu bidang kegiatan dalam hidupnya. 

Direktorat Pendidikan Luar Biasa Kementerian Pendidikan 

Nasional RI menyatakan bahwa ABK adalah anak yang dalam 

proses pertumbuhan/ perkembangannya secara signifikan 

mengalami kelainan atau penyimpangan (fisik, mental, 

intelektual, sosial, emosional) dibandingkan anak seusianya, 

sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus.  

 Dalam konsep pendidikan inklusif, ABK bukan sekadar 

penghalusan dari anak cacat atau Anak Luar Biasa, melainkan 

sebagai perluasan bidang garapan pendidikan inklusif, yang 

melihat bahwa anak dalam kondisi apa pun berhak 

memperoleh pelayanan pendidikan dengan disesuaikan 

dengan kelainan bawaan, kondisi mental dan kondisi sosial 

anak. ABK dilihat sebagai individu dengan gangguan 

permanen atau temporer yang berhak untuk memperoleh 

pelayanan pendidikan. Stubbs (2002: 94) menegaskan, ada 

perbedaan signifikan antara pendidikan inklusif dengan 

pendidikan luar biasa: pendidikan luar biasa difokuskan pada 

upaya untuk mengubah anak, sedangkan pendidikan inklusif 

difokuskan pada upaya untuk mengubah paradigma dan 

sistem pendidikan. 

 Dalam bahasan ilmiah, ABK juga disebut sebagai 

children with special needs. Ashman dan Elkins (1994:4-5) 

mengemukakan klasifikasi children with special needs, yaitu: 
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exceptional, impairment, disability, and handicap. 

Exceptional menggambarkan anak-anak yang mempunyai 

kemampuan dan ketrampilan di bawah dan di atas rata-rata. 

Impairment adalah kekurangan atau ketidaknormalan 

individu baik secara psikologis, fisiologis, maupun struktur 

dan fungsi organis. Disability merupakan keterbatasan untuk 

melakukan kegiatan yang dipandang normal oleh manusia 

pada umumnya. Handicap adalah ketidakmampuan individu 

sebagai akibat dari kondisi impairment atau disability 

sehingga individu tidak mampu melakukan peran sosial yang 

sangat penting. 

 Dalam sekolah inklusif, ada berbagai macam kategori 

ABK. Ada ABK yang memiliki kekurangan secara fisik, seperti 

ABK dengan gangguan penglihatan, ABK dengan gangguan 

pendengaran, dan ABK tunadaksa. Ada ABK yang mempunyai 

keterbatasan mental dan intelektual, seperti anak tuna 

grahita, anak autis, anak hiperaktif, anak penderita 

downsyndrome, anak dengan tingkat intelektual di bawah 

rata-rata (borderline), atau anak astraphobia (mempunyai 

sifat ketakutan berlebihan). Ada juga ABK yang mempunyai 

kendala kesulitan belajar atau gangguan konsentrasi.  

 Berbagai keterbatasan ini secara umum menjadikan 

ABK lemah dalam kemampuan sosialnya. Sebagian besar ABK 

diidentifikasi mempunyai ketrampilan sosial yang kurang 
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dan cenderung ditolak oleh teman-teman sebayanya. Mereka 

memiliki kepercayaan diri yang rendah, dan sering memiliki 

kesulitan bergabung dengan teman-temannya karena 

perbedaan yang dimilikinya. Penolakan sosial dan rendahnya 

rasa percaya diri ini menjadi faktor penyebab kurangnya 

prestasi akademis dan timbulnya masalah-masalah 

emosional (Shapiro, 2001:175). 

 Di sekolah inklusif, ABK mempunyai kesempatan 

untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya.  

Di sini, mereka dapat mempelajari dirinya sendiri, 

menggunakan waktunya untuk kegiatan konstruktif, 

menemukan kekuatan dan karakternya dengan bergaul 

bersama-sama anak lainnya akan menjadikan mereka 

anggota masyarakat yang berguna. Prinsip kesetaraan dan 

keragaman dalam sekolah inklusif memungkinkan 

perbedaan mereka dapat diakui dan dihargai selayaknya 

siswa normal lain di kelas tersebut. 
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BAB IV 

Konsep, Teori dalam 

Penelitian di Sekolah Inklusif 

 
 

IV.1 Interaksionisme Simbolik 

 

 Lingkungan sosial dalam sekolah inklusif tercipta 

melalui interaksi antara siswa, ABK, guru. Bahkan orang tua 

dan masyarakat sekitar ikut membangun lingkungan sosial di 

sekolah. Teori interaksionisme simbolik melihat realitas 

sosial diciptakan manusia melalui interaksi makna-makna 

yang disampaikan secara simbolik. Simbol-simbol ini tercipta 

dari esensi budaya di dalam diri manusia yang saling 

berhubungan (Fisher,1986:231). Interaksionisme simbolik 

berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang 

subjek manusia. Artinya, perilaku manusia harus dilihat 

sebagai proses yang terbentuk dan diatur dengan 

mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi 

mitra interaksi mereka (Mulyana, 2003:70). Teori 

interaksionisme simbolik mengacu pada konsep yang 

awalnya dikembangkan oleh George Herbert Mead (dan 

kemudian dilanjutkan oleh George Blummer (1969).  
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 Menurut Blumer, pokok pikiran interaksionisme  

simbolik ada tiga, yaitu : (1) bahwa manusia bertindak (act) 

terhadap sesuatu (thing) atas dasar makna (meaning) yang 

ada pada sesuatu itu bagi mereka, (2) makna itu berasal dari 

interaksi sosial seseorang dengan sesamanya, (3) makna itu 

diperlakukan atau diubah melalui suatu proses penafsiran 

(interpretive process), yang digunakan orang dalam 

menghadapi sesuatu yang dijumpainya.  Intinya Blumer 

hendak mengatakan bahwa makna yang muncul dari 

interaksi tersebut tidak begitu saja diterima seseorang 

kecuali setelah individu itu menafsirkannya terlebih dahulu 

(Fisher,1986:245). 

 Proporsi paling mendasar dari interaksionisme 

simbolik adalah perilaku dan interaksi masing-masing 

individu. Perilaku individu berbeda dan terlihat melalui 

tampilan dari simbol dan makna yang dihasilkan. 

Karakteristik dari teori interaksonisme simbolik ini ditandai 

oleh hubungan yang terjadi antar individu dalam masyarakat. 

Dengan demikian, individu yang satu berinteraksi dengan 

yang lain melalui komunikasi. Individu adalah simbol-simbol 

yang berkembang melalui interaksi simbol yang mereka 

ciptakan antar individu. 

 Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang 

merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau 

pertukaran simbol yang diberi makna (Mulyana, 2001: 68).  
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Disini dikaji bagaimana simbol-simbol digunakan untuk 

maksud untuk berkomunikasi, dan pengaruh yang 

ditimbulkan penafsiran atas simbol-simbol ini terhadap 

perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial. 

Interaksi simbolis ini terjadi dalam rangkaian peristiwa yang 

dilakukan antar individu. Interaksi ini berlangsung secara 

sadar dan berkaitan dengan gerak tubuh, vokal, suara, dan 

ekspresi tubuh, yang kesemuanya itu mempunyai maksud 

tertentu (Kuswarno, 2008:22). 

 Secara umum, ada enam proporsi yang dipakai dalam 

konsep interaksi simbolik. Enam proporsi tersebut yaitu : (1) 

perilaku manusia mempunyai makna dibalik yang 

menggejala, (2) pemaknaan kemanusiaan perlu dicari 

sumber pada interaksi sosial manusia, (3) masyarakat 

manusia itu merupakan proses yang berkembang holistik, tak 

terpisah, tidak linear, dan tidak terduga, (4) perilaku manusia 

itu berlaku berdasar penafsiran fenomenologi, yaitu 

berlangsung atas maksud, pemaknaan, dan tujuan, bukan 

didasarkan atas proses mekanik dan otomatik, (5) konsep 

mental manusia itu berkembang dialektik, dan (6) perilaku 

manusia itu wajar dan konstruktif reaktif (Basrowi dan 

Sukidin, 2002 : 115). 

 Penelitian ini menggunakan perspektif interaksi 

simbolik dari Blumer, dengan asumsi bahwa ABK, siswa dan 

guru bertindak (berkomunikasi) dalam kegiatan belajar 
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mengajar atas dasar pemaknaan/penafsirannya terhadap 

anggota masyarakat tutur lainnya. Pemaknaan/penafsiran 

tersebut diperoleh dari interaksi yang terjadi antara ABK, 

siswa lain dan guru. ABK, siswa, dan guru menggunakan 

simbol-simbol yang merepresentasikan apa yang mereka 

maksudkan untuk berkomunikasi, yaitu menciptakan iklim 

yang kondusif bagi kelas yang beragam, yang merupakan 

hasil dari penafsiran atas simbol-simbol  perilaku pihak-

pihak yang terlibat dalam interaksi sosial dalam hal ini 

interaksi dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

 

IV.2 Etnografi  Komunikasi 

 Etnografi komunikasi adalah studi yang mengkaji 

peranan bahasa dalam perilaku komunikatif suatu 

masyarakat, yaitu cara-cara bagaimana bahasa dipergunakan 

dalam masyarakat yang berbeda-berbeda kebudayaannya 

(Ibrahim, 1992:v). Istilah etnografi komunikasi (ethnography 

of communication) merupakan pengembangan dari etnografi 

berbahasa (etnography of speaking). Etnografi komunikasi 

menjadi lebih luas karena tidak hanya melingkupi modus 

komunikasi lisan (speaking), tetapi juga melibatkan 

komunikasi tulis (writing) serta komunikasi isyarat (gesture), 

gerakan tubuh (kinesic), atau tanda (signing). 

 Etnografi komunikasi merupakan pendekatan terhadap 

sosiolinguistik bahasa, yaitu melihat penggunaan bahasa 
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secara umum dihubungan dengan nilai-nilai sosial dan 

kultural. Sehingga tujuan deskripsi etnografi adalah untuk 

memberikan pemahaman global mengenai pandangan dan 

nilai-nilai suatu masyarakat sebagai suatu cara untuk 

menjelaskan sikap dan perilaku anggota-anggotanya 

(Ibrahim, 1992:277). 

 Pada etnografi komunikasi, individu ketika 

berkomunikasi akan dipengaruhi dan diatur oleh kaidah-

kaidah sosiokultural dari mana ia berasal dan di mana ia 

berkomunikasi. Etnografi komunikasi memandang perilaku 

komunikasi sebagai perilaku yang lahir dari integrasi tiga 

keterampilan yang dimiliki individu sebagai makhluk sosial, 

yaitu keterampilan linguistik, keterampilan interaksi, dan 

keterampilan budaya. Ketiga keterampilan tersebut disebut 

sebagai kompetensi komunikasi. 

 Perhatian utama dalam etnografi komunikasi menurut 

Hymes mencakup topik-topik sebagai berikut (dalam 

Ibrahim,1992:9): (1) Pola dan fungsi komunikasi (pattern and 

function of communication), (2) hakekat dan definisi 

masyaraka tutur (nature and definition of speech community), 

(3) cara-cara berkomunikasi (means of communicating), (4) 

komponen-komponen kompetensi komunikatif (components 

of communicative competence), (5) hubungan bahasa dengan 

pandangan dunia dan organisasi sosial (relationship of 

language to world and social organization), dan  (6) semesta 
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dan ketidaksamaan linguisik (social linguistic universal and 

inequalities) 

Menurut Hymes, ciri-ciri dimensi sosial budaya yang bersifat 

etik dapat digolongkan dalam delapan komponen yang 

bersifat emik. Kedelapan komponen itu disebut sebagai 

komponen tutur (speech compoent). Disebut demikian karena 

merupakan perwujudan makna sebuah tuturan atau ujaran 

ditentukan oleh komponen tutur. Kedelapan komponen tutur 

itu diakronimkan dengan SPEAKING: Setting (latar), 

Partisipant (peserta tutur), Ends (tujuan tutur), Act sequence 

(topik, urutan tutur), Key (nada tutur), Instrumentalities 

(Instrumen tutur), Norms (norma tutur), dan Genre (jenis 

tutur). 

 Bahasa dan komunikasi merupakan produk dan 

interaksi suatu kelompok masyarakat, sehingga setiap 

kelompok akan memiliki pola komunikasi yang berbeda 

dengan kelompok lain. Dalam Etnografi Komunikasi 

dikembangkan konsep speech community atau masyarakat 

tutur. Menurut Hymes semua anggota masyarakat tutur tidak 

hanya memiliki kaidah untuk berbicara, tetapi juga satu 

variasi linguistik. Seville-Troike mengatakan masyarakat 

tutur tidak harus memiliki satu bahasa, tetapi memiliki 

kaidah yang sama dalam berbicara (Kuswarno, 2008:40). 

Dalam sekolah inklusif dimana masyarakat tutur terdiri dari 

ABK, siswa normal dan guru memiliki variasi bahasa yang 
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digunakan.  ABK lebih sering menggunakan pesan nonverbal 

dengan pesan-pesan yang khas namun bisa dipahami oleh 

anggota masyarakat tutur lainnya. Sedangkan siswa lain lebih 

banyak menggunakan pesan verbalnya dalam 

berkomunikasi.  

 Langkah awal untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

pola komunikasi yang ada dalam suatu masyarakat dengan 

mengidentifikasi peristiwa-peristiwa komunikasi yang 

terjadi secara berulang. Peristiwa komunikasi menjadi bagian 

dalam aktivitas komunikasi yang dijalankan oleh anggota 

masyarakat tutur. 

 Aktivitas komunikasi dalam etnografi komunikasi 

dipandang sebagai proses yang sirkuler dan dipengaruhi oleh 

sosiokultural lingkungan tempat komunikasi tersebut 

berlangsung, sehingga proses komunikasi dalam etnografi 

komunikasi melibatkan aspek-aspek sosial dan kultural dari 

partisipan komunikasinya (Kuswarno, 2008:41). Aktivitas 

komunikasi dideskripsikan dan dianalisis dalam unit-unit 

komunikasi yaitu: peristiwa komunikasi, komponen 

komunikasi, dan makna komunikasi. Peristiwa komunikasi 

adalah keseluruhan perangkat komponen yang utuh yang 

dimulai dengan tujuan umum komunikasi, topik umum yang 

sama, dan melibatkan partisipan yang secara umum 

menggunakan varietas bahasa yang sama, mempertahankan 
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tone yang sama, dan kaidah yang sama untuk interaksi, dan 

dalam setting yang sama (Kuswarno, 2008:41). 

 Komponen komunikasi digunakan untuk 

mengidentifikasi sebuah peristiwa komunikasi. Komponen 

komunikasi menurut perspektif etnografi komunikasi adalah 

(Ibrahim, 1992:2008-2009): 

a. Partisipan, yaitu anggota masyarakat tutur yang terlibat 

dalam peristiwa komunikasi. 

b. Latar atau setting yaitu lokasi, waktu, dan aspek fisik 

situasi yang lain 

c. Tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai oleh partisipan 

dalam peristiwa komunikasi tersebut. 

d. Isi pesan, yaitu mencakup apa yang dikomunikasikan 

dalam peristiwa komunikasi tersebut. 

e. Bentuk pesan, yaitu  pesan yang disampaikan dalam 

peristiwa komunikasi baik pesan verbal maupun 

nonverbal. 

f. Kaidah interaksi, yaitu aturan-aturan yang disepakati 

dan digunakan bersama oleh anggota masyarakat tutur 

dalam berkomunikasi. 

g. Genre/tipe, yaitu tipe peristiwa komunikasi yang 

terjadi. 

Dalam peristiwa komunikasi juga perlu dikaji makna 

komunikasi. Makna komunikasi mengkaji bagaimana 

sebuah peristiwa komunikasi mengandung makna bagi 
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partisipan yang terlibat dalam peristiwa komunikasi. 

Makna dihasilkan dari interaksi berbagai komponen yang 

membangun peristiwa komunikasi tersebut.  

 Secara diagramatis, ada sebuah model yang 

menggambarkan bagaimana etnografi komunikasi. Dalam 

model tersebut tindak ujaran digambarkan sebagai tindakan 

yang berfungsi interaksi tunggal, seperti pernyataan, 

permohonan, perintah, atau pesan nonverbal, yang 

menghasilkan peristiwa komunikasi. Peristiwa komunikasi 

adalah keseluruhan perangkat komponen komunikasi yang 

utuh, yaitu tujuan utama komunikasi, topik umum yang sama, 

melibatkan partisipan yang sama, yang secara umum 

menggunakan varietas bahasa yang sama, mempertahankan 

tone yang sama dan kaidah-kaidah yang sama untuk 

berinteraksi, dan dalam setting yang sama. Peristiwa 

komunikasi dipengaruhi oleh : 

 

1) aspek linguistik mencakup elemen-elemen verbal, 

nonverbal, pola elemen-elemen dalam peristiwa tutur 

tertentu, rentang varian yang mungkin, dan makna 

varian-varian dalam situasi tertentu. 

 

2) aspek interaksi sosial mencakup persepsi ciri-ciri 

penting dalam situasi komunikatif, seleksi dan 

interpretasi bentuk-bentuk yang tepat untuk situasi, 
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peran, dan hubungan tertentu (kaidah untuk 

penggunaan ujaran), norma-norma interaksi dan 

interpretasi, dan strategi untuk mencapai tujuan 

 

3) aspek kebudayaan mencakup makna, koordinasi, tata 

aturan, dan kekhasan. Makna yaitu bagaimana anak 

sebagai anggota masyarakat tutur membangun makna 

dalam interaksi. Koordinasi adalah bagaimana 

komponen-komponen budaya yang muncul dalam 

interaksi dikordinasikan. Tata aturan yaitu norma 

yang disepakati dalam interaksi. Sedangkan kekhasan 

yaitu keunikan yang muncul dari komponen budaya 

yang terbangun. 

Peristiwa komunikasi ini menghasilkan pola komunikasi 

sebagai hubungan-hubungan khas dan berulang antar 

komponen komunikasi (Kuswarno, 2008:19-20, lihat gambar 

1-1) 

 

Gambar I-1 Model Etnografi Komunikasi (sumber: Kuswarno, 

2008:19-20) 

 

Tindak Ujaran 

Tindak Ujaran 

Tindak Ujaran 

Aspek Interaksi Sosial 

Aspek Kebudayaan 

Pemolaan 

Komunikasi 
Peristiwa Komunikasi 

Aspek Linguistik 
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Keterangan: 

Tindak ujaran : Tindakan dengan fungsi interaksi tunggal, 

seperti pernyataan, permohonan, perintah, atau bahasa 

nonverbal. 

— — — → : Komponen-komponen yang membentuk 

peristiwa komunikasi 

—————→ : Hasil dari proses 

 

 Dalam perspektif etnografi komunikasi, kompetensi 

komunikasi yang dimiliki anggota masyarakat tutur akan 

sangat membantu penutur dalam berkomunikasi. Untuk 

mendukung kompetensi komunikasi tersebut, perlu 

dilakukan analisis interaksi anggota masyarakat tutur dalam 

aktivitas-aktivitas komunikasi.  

 Secara normatif, interaksi akan berlangsung dengan 

baik bila seorang penutur menguasai kompetensi 

komunikasi. Kompetensi akan membantu penutur 

menggunakan dan menginterpretasi pesan-pesan yang 

disampaikan oleh masyarakat tutur lainnya. Analisis 

interaksi dapat dilihat dari empat kompetensi interaksi 

masyarakat tutur yaitu: 

1.   Pesan verbal, pesan ini diartikan sebagai pesan yang 

disampaikan secara lisan maupun tulisan oleh 

masyarakat tutur dalam berinteraksi. 



 

72 | Komunikasi Antarpribadi dalam Pendidikan Anak di Sekolah Inklusif 

 

2.    Pesan nonverbal, pesan selain pesan verbal ini 

disampaikan melalui isyarat atau selain pesan verbal. 

3.    Norma interaksi, dimana dalam interaksi sangat 

diperlukan yaitu aturan-aturan yang disepakati 

anggota masyarakat tutur dalam proses interaksi. 

4.    Strategi mencapai tujuan, yang masing-masing 

dimiliki oleh individu yaitu cara-cara yang ditempuh 

masyarakat dalam mencapai tujuan interaksi. 

 

 Kompetensi komunikasi melibatkan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan interaksi yang terjadi dalam 

masyarakat tutur. Kompetensi komunikasi melibatkan aspek 

budaya dan sosial sehingga mengacu pada kemampuan 

komunikasi yang sama-sama dimiliki oleh suatu masyarakat 

tertentu. 

 

Pengetahuan tentang budaya tersebut meliputi: 

1. Makna, yaitu bagaimana anak di dalam masyarakat 

tutur membangun makna dalam interaksi 

2. Koordinasi, yaitu bagaimana komponen-komponen 

budaya yang muncul dalam interaksi tersebut 

dikoordinasikan antar anggota masyarakat tutur. 

3. Tata aturan, yaitu aturan atau norma yang disepakati 

dan dijalankan dalam interaksi 
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4. Kekhasan, yaitu keunikan yang terjadi dalam 

komponen budaya yang terbangun. 

 Hasil akhir dari sebuah penelitian etnografi komunikasi 

adalah penjelasan pemolaan komunikasi. Pemolaan 

komunikasi (communication pattering) adalah hubungan 

antar komponen, yaitu bagaimana setiap komponen 

komunikasi saling bekerjasama untuk menciptakan perilaku 

komunikasi yang khas dari kelompok masyarakat tersebut. 

Pola komunikasi yang terpetakan merupakan pencerminan 

dari budaya suatu masyarakat tutur. Pola komunikasi 

dipetakan dari strategi interaksi anggota masyarakat tutur 

yang dipengaruhi oleh komponen-komponen budaya yang 

terbangun dalam masyarakat tersebut.  

 

IV.3 Teori Analogi Linguistik 

 Teori ini dikemukakan oleh Birdhwhistell, yang 

mengasumsikan bahwa komunikasi nonverbal memiliki 

struktur yang sama dengan komunikasi verbal. Bahasa 

distrukturkan atas bunyi dan kombinasi bunyi yang 

membentuk kata. Kombinasi kata dalam suatu konteks akan 

membentuk suatu kalimat dan berikutnya kombinasi kalimat 

akan membentuk suatu pragraf. Birdwhistell mengemukakan 

bahwa hal yang sama terjadi dalam konteks komunikasi 

nonverbal yaitu terdapat ”bunyi nonverbal” yang disebut 
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allokines (suatu gerakan tubuh terkecil yang seringkali tidak 

dapat dideteksi). Kombinasi allokines akan membentuk kines 

alam suatu bentuk yang serupa dengan bahasa verbal, dalam 

teori ini disebut analogi linguistik. 

 Asumsi dasar teori Analogi Linguistik dikembangkan ke 

dalam lima hal:   

1) Terdapat saling ketergantungan yang tinggi antara 

kelima indera manusia, yang bersama-sama dengan 

ungkapan nonverbal akan membentuk 

”infracommunication System”. 

2) Komunikasi kinestetik berbeda antarkultur dan bahkan 

antar mikrokultur. 

3) Tidak ada simbol bahasa tubuh yang universal. 

4) Prinsip-prinsip pengulangan (redudancy) tidak terdapat 

pada perilaku kinesik. 

5) Perilaku kinesik lebih primitif dan kurang terkendali 

dibandingkan dengan komunikasi verbal. 

 

IV.4 Teori Proksemik Edward T.Hall 

 Menurut Edward Hall, proksemik mengacu kepada 

penggunaan ruang dalam komunikasi., yaitu studi bagaimana 

seseorang dengan tanpa sadar membuat struktur jarak 

antara orang dalam melakukan transaksi sehari-hari, 

pengaturan ruangan. Menurut Hall cara ruang digunakan 

dalam interaksi merupakan persoalan yang sangat banyak 
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menyangkut kultural. Karena alasan inilah kemudian orang-

orang dari kultur tertentu mengatur ruangannya dengan 

cara-cara tertentu  

 Proksemik juga mempelajari posisi tubuh dan jarak 

tubuh (ruang antar tubuh sewaktu berkomunikasi antar 

personal). Menurut Hall hanya bahasa yang mempunyai 

tingkat variasi tertentu dalam berkomunikasi antar budaya 

yang satu dengan lainnya sehingga bahasa dijadkan media 

penghubung antarbudaya. Kekhususan proksemik 

mengkhususkan pada penggunaan jarak dalam 

berkomunikasi satu terhadap lain. Proksemik teori tentang 

bagaimana seseorang menggunakan ruang yang khusus 

dalam kebudayaannya dan kebasaan untuk berkomunikasi 

antrapribadi. Ada 3 bentuk ruang antarpersonal menurut 

Hall, yaitu Fixed feature, yaitu struktur yang tidak dapat 

digerakkkan tanpa persetujuan kita, semi fixed feature space, 

struktur ruang yang sebagian bisa digerakkan atas 

persetujuan kita, dan informal space, ruang atau wilayah 

sekitar kita dengan orang lain. 

 Ketika orang terlibat dalam percakapan, faktor-faktor 

yang  mungkin terlibat dalam menetapkan jarak diantara 

mereka:  

1.   Faktor-faktor jenis kelamin dari partisipan dan posisi 

dasar (berdiri, duduk, berbaring), Sudut bahu relatif, 
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apakah berhadapan atau saling membelakangi yang 

masing-masing memberikan semangat yang berbeda.  

2.   Faktor-faktor kinestetik seperti kedekatan individu 

yang berkaitan dengan sentuhan, kontak fisik dalam 

jarak dekat.  Perilaku menyentuh misalnya orang 

mungkin terlibat dalam ucapan disertai dengan 

pegangan, saling menyentuh, atau justru tidak ada 

kontak.  

Kode visual termasuk perilaku kontak mata merentang dari 

kontak mata langsung sampai tidak ada kontak. Pada kode 

termal, elemen ini melibatkan kehangatan yang dirasakan 

dari lawan bicaranya. Kode oflactory termasuk jenis dan 

derajat bau yang dirasakan dalam percakapan, dan keras 

lemahnya suara, hal ini dapat mempengaruhi jarak 

interpersonal. 
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BAB V 

Pesan Verbal dan Non Verbal 

dalam Komunikasi di Sekolah 

Inklusif 

 
 

V.1 Pesan Verbal 

 Komunikasi verbal adalah komunikasi yang 

disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Simbol atau 

pesan verbal adalah semua jenis simbol yang 

menggunakanan satu kata atau lebih. Bahasa dapat juga 

dianggap sebagai sistem kode verbal (Deddy Mulyana, 2005: 

34). Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol, 

dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol 

tersebut, yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. 

Keterbatasan dalam komunikasi verbal diantaranya karena 

keterbatasan bahasa itu sendiri.  

 Menurut Larry L. Barker (dalam Deddy Mulyana, 

2005:34 ), bahasa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) Penamaan 

atau penjulukan, yang merujuk pada usaha 

mengidentifikasikan objek, tindakan, atau orang dengan 

menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam 
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komunikasi, (2) Interaksi, yang menekankan berbagi gagasan 

dan emosi, yang dapat mengundang simpati dan pengertian 

atau kemarahan dan kebingungan, (3) Transmisi informasi, 

ketika informasi dapat disampaikan kepada orang lain, inilah 

yang disebut fungsi transmisi dari bahasa secara lintas-

waktu, dengan menghubungkan masa lalu, masa kini, dan 

masa depan, memungkinkan kesinambungan budaya dan 

tradisi kita.  

Selain itu, Baker juga mengungkap beberapa keterbatasan 

bahasa itu antara lain, (1) keterbatasan jumlah kata yang 

tersedia untuk mewakili objek, suatu kata hanya mewakili 

realitas, tetapi bukan realitas itu sendiri, (2) ambiguitas kata 

karena kata-kata merepresentasikan persepsi dan 

interpretasi yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang 

sosial budayanya, (3) bias budaya kata, karena bahasa terikat 

konteks budaya sehingga terdapat kata-kata yang sama tetapi 

dimaknai berbeda karena latar belakang budaya yang 

berbeda, (4) Pencampuradukan antara fakta, penafsiran dan 

penilaian, yang berkaitan dengan kekeliruan persepsi. 

 Penyampaian pesan verbal dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor intelegensi yaitu 

orang yang intelegensinya rendah, biasanya kurang lancar 

dalam berbicara, karena kurang memiliki kekayaan 

perbendaharaan kata dan bahasa yang baik. Faktor 
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berikutnya adalah Budaya. Jika orang yang berkomunikasi 

tetap mempertahankan bahasa daerahnya masing-masing, 

maka pembicaraan mereka menjadi tidak efektif, komunikasi 

menjadi terhambat atau bahkan timbul kesalahpahaman 

diantara mereka. Faktor Pengetahuan maksudnya adalah 

makin luas pengetahuan yang dimiliki seseorang maka makin 

banyak perbendaharaan kata yang dapat mendorong yang 

bersangkutan untuk berbicara lebih lancar. Faktor 

Kepribadian yaitu sifat pemalu dan kurang bergaul sering 

berpengaruh pada cara berbicara yang tidak lancar. Faktor 

Biologis, kesulitan dalam berbicara karena gangguan pada 

organ fisik. Faktor pengalaman, makin banyak pengalaman 

yang dimiliki seseorang akan membuat dia lebih percaya diri 

dalam berkomunikasi dengan orang lain. 

V.2 Pesan Nonverbal 

 Pesan nonverbal diartikan sebagai isyarat komunikasi 

selain isyarat verbal (kata-kata). Menurut Larry A. Samovar 

dan Richard E. Porter dalam Mulyana (2005:308), 

komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan selain 

rangsangan verbal dalam suatu setting komunikasi yang 

dihasilkan oleh individu yang mempunyai nilai pesan bagi 

pengirim atau penerima. 

 Pada kenyataanya, peristiwa komunikasi berlangsung 

hampir selalu melibatkan pesan verbal dan nonverbal secara 
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bersama-sama. Dibandingkan dengan pesan nonverbal, ada 

beberapa fungsi yang disandang oleh pesan nonverbal. 

Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi repetisi (mengulang 

kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal), 

substitusi (menggantikan pesan verbal), kontradiksi 

(menolak atau memberikan makna lain terhadap pesan 

verbal) komplemen (melengkapi dan memperkaya makna 

pesan verbal), dan aksentuasi (menegaskan pesan verbal) 

(Knapp & Hall, 1984: 326).  

 Komunikasi nonverbal memegang peranan penting 

dalam kelancaran suatu aktivitas komunikasi. Dale G. 

Leathers menyebutkan enam alasan mengapa komunikasi 

nonverbal sangat penting), yaitu (1), faktor-faktor nonverbal 

sangat menentukan makna dalam komunikasi interpersonal, 

(2) perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat 

pesan nonverbal daripada pesan verbal, (3) pesan nonverbal 

menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari 

penipuan, distorsi, dan kerancuan, (4) pesan nonverbal 

mempunyai fungsi metakomunikatif (memberikan informasi 

tambahan yang memperjelas maksud dan makna pesan) yang 

sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang 

berkualitas tinggi, (5) pesan nonverbal merupakan cara 

komunikasi yang lebih efisien dibandingkan dengan pesan 

verbal, dan (6) pesan nonverbal merupakan sarana sugesti 
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yang paling tepat  (Rakhmat, 1989:327-328). Dari berbagai 

alasan yang menunjukkan bahwa komunikasi nonverbal 

sangat penting, maka kekuatan komunikasi nonverbal 

melalui pesan-pesan nonverbalnya cukup besar dalam 

sebuah proses komunikasi. Secara umum ada beberapa 

kekuatan pesan nonverbal (Trenholm and Jensen, 2000: 52). 

 Pesan nonverbal yang diberikan sering lebih 

dipercaya dan diyakini ketimbang bentuk komunikasi verbal. 

Hal ini berlaku apabila ada penyampaian pesan yang 

bertentangan atau ketika ada keraguan terhadap pesan yang 

disampaikan. Pesan nonverbal secara emosional lebih 

berkekuatan. Mungkin mudah bagi seseorang untuk 

mengatakan hal yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada 

melalui kata-kata. Tetapi sulit bagi orang tersebut 

menyampaikan secara nonverbal hal yang bertentangan 

dengan kenyataannya atau bertentangan dengan apa yang 

dirasakannya. 

 Pesan nonverbal lebih dipengaruhi budaya dan lebih 

mengekspresikan makna yang universal. Pesan nonverbal 

yang disampaikan dipengaruhi oleh budaya dimana orang 

tersebut tinggal dan mengekspresikan makna yang berlaku 

umum sesuai dengan budaya setempat. 

 Pengklasifikasian nonverbal oleh para ahli ada 

berbagai macam.  Berikut adalah dirumuskan klasifikasi 
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pesan nonverbal yang sering digunakan dalam komunikasi 

(1) Gerakan tubuh (kinetis), meliputi postur, gerak kepala, 

gerak lengan, dan gerak anggota tubuh untuk 

mengkomunikasikan keadaan perasaan seseorang, (2) 

Ekspresi wajah, yang banyak digunakan sebagai ungkapan 

pernyataan emosi, seperti bahagia, sedih, terkejut, takut, 

marah, muak, dsb., (3) Gesture, meliputi penggunaan gerakan  

sebagian anggota badan seperti tangan untuk 

mengkomunikasikan berbagai makna, dan  digunakan untuk 

mengungkapkan: pesan mendorong/membatasi, 

menyesuaikan/mempertentangkan, responsif/tidak 

responsif, perasaan positif/negatif, memperhatikan/tidak 

memperhatikan, melancarkan/tidak reseptif, 

menyetujui/menolak, (4) Pengaturan jarak dan ruang 

(proksemik), yang digunakan untuk mengungkapkan tingkat 

keakraban seseorang dengan orang lain, (5) Kontak mata, 

yang menunjukkan keseriusan atau kesungguhan ucapan 

verbal seseorang: apakah dia mengatakan yang sebenarnya 

atau tidak dapat dilihat dari sorot matanya, (6) Isyarat 

tangan,  yang sering disampaikan atau untuk menguatkan 

pesan verbal. misalnya isyarat menggerakkan tangan untuk 

memperkuat pesan melarang, menempelkan telunjuk kita di 

bibir untuk memperkuat pesan untuk diam, (7) Sentuhan 

(haptics), yang diwujudkan  pelukan, tepukan, atau sentuhan 

biasa, yang dapat mengungkapkan perasaan seseorang 
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terhadap orang lain, (8) Penampilan fisik dan penggunaan 

objek, akan membantu mengkomunikasikan citra seseorang 

kepada orang lain, (9) Isyarat- isyarat vokal (paralinguistik), 

yang merujuk pada aspek-aspek suara selain ucapan yang 

dapat dipahami, misalnya kecepatan berbicara, nada (tinggi 

atau rendah), intensitas (volume suara, intonasi, dialek, suara 

terputus-putus, suara yang gemetar, suitan, siulan, tawa, 

erangan, tangis, gerutuan, gumaman, desahan, dan 

sebagainya), ritme, artikulasi. Pada anak-anak wujud vocal 

yang biasa muncul misalnya tertawa, menangis, berteriak, 

(10) Pesan artifaktual, yang diungkapkan melalui 

penampilan, tubuh, pakaian dan kosmetik, yang bertujuan 

untuk membentuk persepsi orang lain terhadap diri si 

pemakai. (Rakhmat,1999:290-292, Mulyana,2005: 317-342). 

V.3 Perkembangan Bahasa pada Anak 

 Berbicara mengenai komunikasi tidak akan lepas dari 

kemampuan berbahasa. Bahasa menjadi alat komunikasi 

yang sangat penting. Bahasa menjadi alat komunikasi dalam 

menyampaikan berbagai informasi, sebagai alat untuk 

membangun interaksi dengan orang lain serta dalam hal 

mengungkapkan perasaan, kebutuhan, keinginan, mengatur 

dan menguasai tingkah laku orang lain, dan juga sebagai 

sarana untuk memperoleh berbagai ilmu pengetahuan.  
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 Bahasa sebagai pesan komunikasi baik itu verbal 

maupun nonverbal membutuhkan kemampuan 

mengabstraksi yang dapat dipenuhi dengan kecerdasan 

intelegensi yang memadai. Perolehan bahasa pada anak-anak, 

yang mempertanyakan apakah perolehan bahasa pada anak-

anak semata-mata merupakan hasil imitasi tehadap 

lingkungannya atau karena kreativitas anak yang timbul 

secara spontan. Selain itu interaksi dengan lingkungan juga 

sangat penting. Kesalahan-kesalahan dalam pengucapan 

bahasa oleh anak-anak bukan karena salah meniru, 

melainkan anak-anak mempunyai aturan atau sistem sendiri 

dalam berbahasa yang berbeda dengan sistem orang dewasa.  

 Perkembangan bahasa pada anak di tergantung pada 

periode dimana anak tumbuh. Fase perkembangan bahasa 

anak dalam empat periode. Perbedaan fase-fase ini 

berdasarkan pada ciri-ciri tertentu yang khas pada setiap 

periode. Adapun periode-periode tersebut sebagai berikut 

(Mar’at, 2009:61): 

1) Periode Prelingual (usia 0 – 1 tahun) 

Pada periode prelingual anak belum dapat mengucapkan 

“bahasa ucapan” seperti yang diucapkan orang dewasa, 

dalam arti belum mengikuti aturan-aturan bahasa yang 

berlaku. Pada periode ini, anak mempunyai bahasa 

sendiri, misalnya “mengoceh”, menjerit sebagai pengganti 
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komunikasi dengan orang lain. Bahasa semacam ini belum 

dapat dikatakan sebagai suatu bahasa yang konvensional, 

karena itu periode ini masih disebut periode prelingual. 

Pada periode ini, perkembangan yang menyolok adalah 

perkembangan comprehension, artinya penggunaan 

bahasa secara pasif. Misalnya anak mulai bereaksi 

terhadap pembicaraan orang dengan melihat kepada 

pembicara dan memberikan reaksi yang berbeda tiap 

suara yang ramah atau tidak ramah, yang lembut dan yang 

kasar. 

 

2) Periode Lingual Dini (1 -2,5 tahun) 

Pada periode ini anak mulai mengucapkan perkataannya 

yang pertama, meskipun belum lengkap. Pada masa ini 

beberapa kombinasi huruf masih terlalu sukar diucapkan, 

juga beberapa huruf masih sukar diucapkan seperti r, s, k, 

j, dan t. Pertambahan kemahiran berbahasa pada periode 

ini sangat cepat.  

 

3) Periode Diferensiasi (usia 2,5 – 5 tahun) 

Pada periode ini keerampilan anak dalam mengadakan 

diferensiasi dalam penggunaan kata-kata dan kalimat-

kalimat. Secara garis besar, perkembangan bahasa anak 
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dicirkan anak telah menguasai bahasa ibunya, 

perkembangan fonologi anak telah berakhir walaupun 

masih ada kesukaran pengucapan konsonan yang 

majemuk dan sedikit kompleks, perbendaharaan kata 

berkembang, baik kuantitatif maupun kualitatif., dan 

beberapa pengertian abstrak seperti pengertian waktu, 

ruang dan kuantum mulai muncul, kata benda dan kata 

kerja mulai lebih terdiferensiasi dalam pemakaiannya, 

ditandai dengan dipergunakannya kata depan, kata ganti 

dan kta kerja bantu, fungsi bahasa untuk komunikasi 

betul-betul mulai berfungsi, anak sudah dapat 

mengadakan konversasi dengan cara yang dapat 

dimengerti orang dewasa persepsi anak dan 

pengalamanya tentang dunia luar mulai ingin dibaginya 

dengan oang lan, dengan cara memberikan kritik, 

bertanya, menyuruh, memberitahu,  dan mulai terjadi 

perkembangan di bidang morfologi, ditandai dengan 

munculnya kata jamak, perubahan akhiran kata benda, 

perubahan kata kerja. 

 

4) Perkembangan bahasa sesudah usia 5 tahun 

Di usia 5 tahun anak sudah mulai duduk di bangku sekolah 

Pada usia ini anak sudah dianggap menguasai struktur 

sintaksis dalam bahasa pertamanya, sehingga ia dapat 
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membuat kalimat lengkap sehingga relatif sudah tidak 

banyak masalah. Bekembangnya kognisi anak , dengan 

sendirinya perkembangan bahasa juga masih 

berkembang. Sebagai akibat perubahan-perubahan dalam 

bidang kognitif, tentunya akan tercermin pada 

kemampuan anak dalam bidang linguistk. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa antara usia 

5 – 8 tahun muncul ciri-ciri baru yang khas pada bahasa 

anak, yaitu kemampuan untuk mengerti hal-hal yang 

abstrak pada taraf yang lebih tinggi. Baru kemudian 

sesudah anak usia 8 tahun bahasa menjadi alat yang betul-

betul penting baginya untuk melukiskan dan 

menyampaikan pikiran. Dalam bidang semantik terlihat 

kemajuan-kemajuan yang tercermin pada penambahan 

kosa kata (vocabulary), pengunaan kata sambung, kata 

depan yang lebih tepat dan penggunaan secara tepat kata-

kata yang mempunyai dua makna, yaitu makna fisik dan 

psikis (setelah usia 12 tahun) (Mar’at: 2009:67). 
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BAB VI 

Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK) di Sekolah Inklusif 

 

 

VI.1 Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

 Pendidikan inklusif akan melibatkan sejumlah besar 

siswa yang masuk sekolah, termasuk didalamnya anak 

berkebutuhan khusus sehingga pada kelas yang inklusif akan 

menjadi kelas yang beragam (heterogen).  Pemahaman 

tentang anak berkebutuhan khusus sangat penting dalam 

pendidikan inklusif.  Penggunaan istilah anak berkebutuhan 

khusus (ABK) bukan merupakan penghalusan terhadap anak 

luar biasa , melainkan sebagai perluasan bidang garapan 

pendidikan inklusif, dimana anak berkebutuhan khusus 

dalam hal ini adalah mereka yang mempunyai kebutuhan 

permanen (dilihat dari kondisi individu dengan gangguan 

penglihatan, pendengaran, perkembangan intelektual, 

gangguan fisik dan motorik, maupun di dalamnya individu  

berbakat, berkesulitan belajar, autistik, dan gangguan 
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konsentrasi dan perhatian ) maupun kebutuhan temporer 

(dilihat dari kondisi sosial, ekonomi, politik) untuk 

memperoleh pelayanan pendidikan. (Pedoman Pelaksanaan 

Pendidikan inklusif Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat). 

 Anak berkebutuhan khusus (children with special 

needs) atau anak dengan kebutuhan pendidikan yang khusus 

(children with special education needs) merupakan suatu 

istilah yang memberikan gambaran cara pandang yang lebih 

positif bagi anak-anak yang memiliki kelainan atau 

penyimpangan yang disebut anak luar biasa dari istilah 

exceptional child. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) memiliki 

makna dan spektrum yang lebih luas dibandingkan dengan 

konsep Anak Luar Biasa (ALB). Ashman dan Elkins (1994:4-

5) mengemukakan bahwa children with special needs meliputi 

”exceptional, impairment, disability, and handicap”. 

Exceptional menggambarkan anak-anak yang mempunyai 

kemampuan dan ketrampilan di bawah dan diatas rata-rata. 

Impairment adalah kekurangan atau ketidaknormalan 

individu baik secara psikologis, fisiologis, maupun struktur 

dan fungsi organis. Disability merupakan keterbatasan untuk 

melakukan kegiatan yang dipandang normal oleh manusia 

pada umumnya (fungsi). Handicap adalah ketidakmampuan 

individu  sebagai akibat dari kondisi impairment atau 
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disability sehingga individu tidak mampu melakukan peran 

sosial yang sangat penting.  

 Namun demikian pada umumnya pemahaman tentang 

ABK adalah mereka yang selama ini disebut dengan anak luar 

biasa, dimana untuk melaksanakan satu bidang kegiatan 

dalam hidupnya secara permanen membutuhkan cara-cara 

khusus. Direktorat Pendidikan Luar Biasa menyatakan bahwa 

ABK adalah anak yang dalam proses 

pertumbuhan/perkembangannya secara signifikan 

mengalami kelainan atau penyimpangan (fisik, mental, 

intelektual, sosial, emosional) dibandingkan anak seusianya 

sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus.  

 Pada sebagian besar ABK diidentifikasi mempunyai 

ketrampilan sosial yang buruk dan cenderung ditolak oleh 

teman-teman sebayanya, memiliki kepercayaan diri yang 

rendah, dan sering diasingkan karena perbedaan yang 

dimilikinya. Sedangkan penolakan pada masa kanak-kanak 

menjadi faktor penyebab buruknya prestasi akademis, 

timbulnya masalah emosi. 

 Dalam penyusunan program pembelajaran, bagi anak 

berkebutuhan khusus harus melibatkan semua unsur yang 

terkait minimal: orang tua murid, guru mata pelajaran, 

manajer kelas, dan tim ahli yang memberikan terapi pada 

murid tersebut. Dengan model pembelajaran seperti ini maka 
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secara otomatis media pembelajaran akan berbeda antara 

murid yang satu dengan yang lainnya sehingga hal ini akan 

membutuhkan banyak sarana dan prasarana pendidikan 

sekolah. Bagi ABK, melibatkan mereka dalam mempelajari 

dirinya sendiri, menggunakan waktunya untuk kegiatan 

konstruktif, menemukan kekuatan dan karakternya dengan 

bergaul bersama-sama anak lainnya akan menjadikan 

mereka anggota masyarakat yang berguna. 

 Pola aktivitas sosial anak sebenarnya terbentuk 

sepanjang kehidupan sejak masih bayi, yang diawali dengan 

cara yang amat sederhana, semakin meluas seiring dengan 

perkembanngannya. Untuk mencapai kematangan sosial, 

manusia harus belajar tentang bagaimana cara menyesuaikan 

diri dengan orang lain, mengenal berbagai aspek kehidupan 

sosial, norma-norma kehidupan bermasyarakat. Kemampuan 

ini diperoleh manusia melalui berbagai kesempatan atau 

pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya, 

baik orangtua, saudara, teman  sebayanya atau orang dewasa 

lainnya. 

 Pada anak-anak berkebutuhan khusus, yaitu mereka 

yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses 

pembelajaran karena kelainan fisik, mental, emosional, sosial, 

dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 

Anak-anak berkebutuhan khusus sering mengalami kesulitan 
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dalam hal: memahami dan menerima diri sendiri, sulit 

mengatasi emosi, tidak mampu mengendalikan atau 

mengontrol emosinya, sulit menyesuaikan diri dengan 

lingkungan, sulit dalam mengamati sesuatu secara realistis. 

 Keadaan di lapangan menggambarkan bahwa ABK 

masih mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dan 

haknya memperoleh pendidikan. Banyak kendala yang 

mereka hadapi , diantaranya mencakup kesadaran orang tua, 

masyarakat, dana, lokasi tempat tinggal dan kultur: 

 Anak berkebutuhan khusus (children with special 

needs) atau anak dengan kebutuhan pendidikan khusus 

(children with special educational needs), merupakan suatu 

istilah yang memberikan cara pandang yang lebih positif bagi 

anak-anak yang memiliki kelainan atau penyimpangan yang 

disebut anak luar biasa dari istilah exceptional child sehingga 

memerlukan pelayanan pendidikan khusus di Sekolah Luar 

Biasa. ABK memiliki makna dan spektrum yang lebih luas 

dibandingkan dengan konsep anak luar Biasa. 

 Ashman dan Elkins (1994:4-5) mengemukakan bahwa 

children with special needs meliputi “exceptional, impairment, 

disability, and handicap”. 

1) Exceptional menggambarkan anak-anak yang mempunyai 

kemampuan dan ketrampilan di bawah dan di atas rata-
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rata, namun karena program sekolah tidak memadai 

mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh 

pengalamannya. 

2) Impairment adalah kekurangan atau ketidaknormalan 

individu baik secara psikologis, fisiologis, maupun 

struktur atau fungsi organis.  

3) Disability merupakan keterbatasan untuk melakukan 

kegiatan yang dipandang normal oleh manusia pada 

umumnya (fungsi).  

4) Handicap adalah ketidakmampuan individu sebagai 

akibat dari kondisi impairment atau disability sehingga 

individu tidak mampu melakukan peran sosial yang 

sangat esensial (faktor sosial) 

 Juang Sunanto (2003) mengemukakan ABK mencakup 

anak yang memiliki kebutuhan khusus yang bersifat 

permanen akibat dari kecacatan tertentu (anak penyandang 

cacat) dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat 

temporer. Yang dimaksud kebutuhan permanen adalah 

kebutuhan yang terus menerus ada dan tidak akan hilang 

misalnya huruf braille untuk tuna netra, sedangkan 

kebutuhan temporer adalah kebutuhan yang bersifat 

sementara. Misalnya anak yang sulit menyesuaikan diri 

akibat trauma kerusuhan, sulit konsentrasi karena sering 

diperlakukan kasar. ABK temporer bila tidak mendapat 
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intervensi yang tepat bisa menjadi permanen, dan 

menempatkan ABK di Sekolah Luar Biasa seringkali justru 

memperburuk keadaan, karena anak akan kurang 

berkomunikasi, kurang berinteraksi sosial, dsb. Jadi yang 

dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus tidak hanya 

membicarakan kelompok minoritas yang disebabkan oleh 

kelainan saja, tetapi mencakup sejumlah besar anak yang 

sekolah, yang ada kaitannya dengan pendidikan. 

 Direktorat Pendidikan Luar Biasa , menyatakan bahwa 

anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses 

pertumbuhan/perkembangannya secara signifikan 

mengalami kelainan atau penyimpangan (fisik, mental, 

intektual, sosial, emosional),dibandingkan anak lain 

seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan 

pendidikan khusus. 

 Dengan keberadaan mereka di sekolah dasar reguler 

memungkinkan anak untuk 1) saling menyesuaikan diri, 2) 

saling belajar tentang sikap, perilaku dan ketrampilan, 3) 

saling berimitasi dan mengidentifikasi 4) menghilangkan 

sifat menyendiri 5) menimbulkan sikap saling percaya 6) 

meningkatkan motivasi belajar dan 7) meningkatkan harkat 

dan harga diri. 

 Pada sebagian besar ABK diidentifikasi mempunyai 

ketrampilan sosial yang buruk dan cenderung ditolak oleh 
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teman-teman sebayanya, mereka memiliki kepercayaan diri 

yang rendah, karena mereka tidak mampu belajar 

bekerjasama dengan kelompok atau melakukan hal-hal sama 

orang lain, mereka juga sering merasa diasingkan karena 

berbeda dengan orang lain. 

 Lawrence E.Shapiro (2001:175) mengemukakan 

banyak studi yang menunjukkan bahwa penolakan oleh 

teman pada masa kanak-kanak menjadi salah satu faktor 

yang ikut menyebabkan buruknya prestasi akademik, 

timbulnya masalah emosi, dan meningkatkan kenakalan 

remaja. Demikian juga Torey Heyden (2004) mengatakan 

bahwa kepercayaan diri yang baik merupakan modal dasar 

untuk sukses di usia dewasa dan merupakan salah satu 

pertahanan terbaik dari depresi, cemas dan penyakit mental 

lain di masa dewasa. 

 Bagi ABK, ketrampilan sosial bukan hanya apa yang 

diharapkan lingkungan atau masyarakat terhadap diri 

mereka untuk ikut dalam kegiatannya, tetapi yang penting 

adalah melibatkan anak dalam mempelajari dirinya sendiri, 

mengunakan waktu luangnya untuk sessuatu yang bersifat 

konstruktif, menemukan kekuatan dalam karakternya, 

sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. 
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VI.2 Penggolongan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

1) Anak Tunagrahita 

Tunagrahita adalah mereka yang secara nyata mengalami 

hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental 

intelektual jauh dibawah rata-rata sedemikian rupa sehingga 

mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, 

komunikasi, maupun sosial. Pada umumnya mereka rentan 

terhadap berbagai masalah emosi, sosial.  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 

tunagrahita cenderung lemah dalam melakukan hal-hal yang 

menantang, pasif dalam menghadapi berbagai masalah, 

memiliki perasaan yang negatif tentang diri sendiri karena 

kurangnya kemampuan dalam meraih sesuatu, memiliki 

konsep diri yang rendah. Kesulitan umum yang sering 

dihadapi anak tunagrahita adalah kegagalan dalam 

bekerjasama, kurangnya pertimbangan untuk orang lain, 

perilaku yang agresif dan kadang terlalu kasar. 

2) Anak tunadaksa/ kelainan anggota tubuh/gerak 

Tunadaksa adalah mereka yang mengalami kelainan atau 

cacat yang menetap pada alat gerak (tulang, sendi,otot) 

sedemikian rupa, sebagian dari mereka kurang mampu 

mengadakan penyesuaian yang positif, kemudian 

mengembangkan sikap menyerah, tidak mampu, merasa 
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rendah diri, menarik diri dari pergaulan, kurang daya 

sosiabilitasnya. Seringkali mereka kehilangan kesempatan 

untuk belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain, 

sehingga kemampuan menyesuaikan diri terhambat dan 

sering memperlihatkan perilaku yang secara sosial kurang 

dapat diterima seperti agresif dan impulsif. 

3) Anak Berkesulitan Belajar (Learning Disabilities) 

Kesulitan belajar bukan hanya menggambarkan anak 

yang memperoleh prestasi belajar rendah, tetapi juga 

meliputi anak yang mengalami disfungsi otak minimal 

(minimal brain dysfunction), gangguan neurologis 

(neurological disorders), disleksia (dyslexia) dan afasia; yang 

disebabkan adanya gangguan atau kelainan fungsi 

neurologis. Gangguan atau disfungsi ini dapat muncul dalam 

berbagai gejala yang umumnya menimbulkan masalah 

kesulitan belajar pada anak seperti: tidak terampil 

(clumsiness), kesulitan bahasa (disfasia), kesulitan menulis 

(disgrafia), kesulitan membaca (disleksia) dan kesulitan 

berhitung (diskalkulalia), disamping itu ada juga gejala 

perilaku anti sosial, seperti tidak bisa bergaul dan 

memberontak terhadap lingkungan seperti gejala 

hiperaktifitas, kesulitan dalam memusatkan perhatian, gejala 

emosional seperti depresi dan citra diri yang buruk. Kesulitan 

belajar sebagai suatu kekurangan dalam satu atau lebih 
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bidang akademik, sehingga anak yang mengalami kesulitan 

belajar memperoleh prestasi belajar jauh di bawah potensi 

yang dimilikinya. 

Kesulitan belajar dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok: 

a. Kesulitan belajar yang berhubungan dengan 

perkembangan (developmental learning disabilities) yang 

mencakup gangguan motorik dan persepsi, kesulitan 

belajar bahasa dan komunikasi, kesulitan belajar dalam 

penyesuaian perilaku sosial. 

b. Kesulitan belajar akademik (academic learning 

disabilities), yang mencakup penguasaan keterampilan 

membaca, menulis, berhitung, sehingga mengalami 

kegagalan mencapai prestasi akademik yang sesuai 

dengan kapasitas yang diharapkan. Kesulitan belajar ini 

sama sekali bukan disebabkan oleh faktor potensi 

intelegensi yang rendah. 

 Anak-anak dengan kesulitan belajar dalam 

penyesuaian sosialnya sering menunjukkan 

ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan 

sosialnya. Emosinya labil dan perubahan mood yang cepat, 

Terisolasi secara sosial, mengeluarkan komentar buruk 

terhadap temannya, juga mendapat  komentar negatif dari 

teman-temannya (Bryan dan Bryan, 1978), Tidak melakukan 

kontak mata saat berbicara dengan orang lain, Memiliki 
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kepercayaan diri yang rendah . 

 

4) Anak Berbakat (Kemampuan dan Kecerdasan Luar 

Biasa) 

Sering disebut sebagai gifted dan talented, yang memiliki 

potensi kecerdasan (intelegensi), kreativitas dan tanggung 

jawab terhadap tugas (task commitment) di atas anak 

seusianya. Anak berbakat cenderung bahagia dan disukai 

oleh teman sebayanya, bahkan banyak juga yang menjadi 

pemimpin di sekolahnya. Mereka adalah kelompok yang 

stabil dalam hal emosional, dapat berdiri sendiri, tidak 

mudah kena gangguan emosi, memiliki minat yang luas dan 

beragam. Namun ada juga anak berbakat yang cenderung 

mengalami ketidakstabilan mental, tidak dapat 

menyesuaikan diri dalam  kehidupan sosial dan emosional. 

Anak berbakat seringkali mengalami kendala emosi dan 

sosial, umumnya mereka cenderung asyik dengan minat dan 

aktivitasnya sendiri yang menyebabkan cenderung 

mengabaikan lingkungan sosial, mereka menganbggap 

lingkungan kurang mampu mengimbangi cara berpikirnya 

yang relatif lebih maju sehingga relatif sulit untuk bergaul 

dengan teman sebayanya. 
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5) Anak ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disoder) 

Anak ADHD memperlihatkan gejala: sulit konsentrasi 

(inatensi, hiperaktifitas dan impulsivitas. Sebagian besar 

anak ADHD memiliki IQ rata-rata bahkan diantaranya ada 

yang memiliki IQ di atas rata-rata.  

Siswa hiperaktif yang sering ditemui di kelas dengan 

tanda yang terlihat diantaranya tidak mau diam dan 

mengganggu teman. Taylor (1988) menyatakan bahwa 

hiperaktivitas adalah suatu pola perilaku seseorang yang 

menunjukkan sikap tidak mau diam, tidak menaruh perhatian 

dan impulsif, keaktifannya sangat tidak terarah atau jelas dan 

menjurus ke arah yang salah. Dalam pembelajaran anak ini 

seringkali mengalami kesulitan baik dalam menerima 

pelajaran maupun penyesuaian diri dengan temannya dan 

aturan sekolah. 

Hiperaktif terdiri atas tiga tipe dominan yaitu: 

a. Sulit konsentrasi, umumnya mereka tidak mendengarkan 

kalau diajak bicara, sulit mengikuti instruksi, pelupa, 

sering tampak melamun, pendiam dan kecil hati. 

b. Hiperaktif-impulsif, cenderung terlalu energik, senang 

berlari ke berbagai arah, senang melompat, kadang-

kadang masih memberi perhatian pada saat guru 

menerangkan dan mau belajar. Tetapi dalam suasana 



 

102 | Komunikasi Antarpribadi dalam Pendidikan Anak di Sekolah Inklusif 

 

belajar yang normal di kelas sering tidak bisa mengikuti 

seperti teman lainnya. 

c. Tipe kombinasi keduanya, umumnya mereka kurang 

mampu memperhatikan aktivitas permainan atau tugas, 

perhatiannya mudah terganggu, mudah berubah 

pendirian, impulsif, selalu aktif dan sulit menekuni 

kegiatan yang memakan waktu lama karena cepat merasa 

bosan. 

 

6) Anak Autisme 

 Autisme adalah gangguan perkembangan 

neurobiologis yang terjadi pada anak dalam tiga tahun 

pertama kehidupannya, sebagian mempunyai IQ rendah, 

sebagian mempunyai perilaku hiperaktif dan sebagian lagi 

justru berperilaku sangat pasif. Sebenarnya anak autis 

memiliki potensi diri seperti anak lain, ada potensi perasaan, 

potensi akal, sosial, jasmani dan spiritual, bisa mengerti 

perasaan orang lain, senang bekerjasama, berkomunikasi dan 

berteman, bisa bersikap sopan. 

 Pada autisma infantil, menampakkan perilaku yang 

disertai banyak kelainan lainnya yaitu: sulit berkomunikasi, 

berbahasa, menderita gangguan motorik dan seakan hidup di 

dunianya sendiri. 
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Autisme ditandai dengan adanya gangguan dalam: 

a. komunikasi (verbal dan non verbal): kesulitan berbicara, 

bicaranya tidak dapart dimengerti misalnya hanya dengan 

menarik tangan orang dewasa bila menginginkan sesuatu, 

dan kadang hanya membeo. 

b. Interaksi sosial: menghindari atau tidak mau bertatap 

muka (kontak mata), tidak mau bermain dengan teman 

sebaya, hubungan sosial dan emosional yang timbal balik 

sangat kurang, kurang empati, tidak mampu mengadakan 

interaksi sosial, seolah-olah hidup dalam dunianya sendiri. 

c. Aktivitas dan minat terbatas, serta berulang-ulang 

(repetitive) 

d. Jalannya berjinjit, mengepak-ngepak kedua tangannya, 

senang melihat benda yang berputar-putar. 
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BAB VII  

Pendekatan Etnografi 

Komunikasi untuk Penelitian 

di Sekolah Inklusif 

 

VII.1 Etnografi  Komunikasi: Sebuah Pengantar 

 Studi etnografi komunikasi pertama kali 

diperkenalkan oleh Hymes pada tahun 1962, sebagai kritik 

pada ilmu linguistik yang terlalu memfokuskan diri pada fisik 

bahasa saja.  Awalnya Hymes menyebutnya sebagai etnografi  

berbahasa (etnography of speaking), yang memfokuskan diri 

pada pola perilaku komunikasi sebagai salah satu komponen 

penting dalam sistem kebudaayaan. Hymes kemudian 

menyempurnakannya menjadi etnografi komunikasi, yang 

mengkaji penggunaan bahasa oleh suatu masyarakat yang 

terkait dengan nilai-nilai sosio-kulturalnya. Hymes 

menyatakan, bahwa etnografi komunikasi merupakan 

jembatan antara linguistik dan antropologi  (Kuswarno, 2008: 

11-13). 
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 Etnografi komunikasi adalah studi yang mengkaji 

peranan bahasa dalam perilaku komunikatif suatu 

masyarakat, yaitu cara-cara bagaimana bahasa dipergunakan 

dalam masyarakat yang berbeda-berbeda kebudayaannya 

(Ibrahim, 1992:v). Istilah etnografi komunikasi (ethnography 

of communication) merupakan pengembangan dari etnografi 

berbahasa (etnography of speaking). Etnografi komunikasi 

menjadi lebih luas karena tidak hanya melingkupi modus 

komunikasi lisan (speaking), tetapi juga melibatkan 

komunikasi tulis (writing) serta komunikasi isyarat (gesture), 

gerakan tubuh (kinesic), atau tanda (signing). 

 Etnografi komunikasi merupakan pendekatan 

terhadap sosiolinguistik bahasa, yaitu melihat penggunaan 

bahasa secara umum dihubungan dengan nilai-nilai sosial 

dan kultural. Sehingga tujuan deskripsi etnografi adalah 

untuk memberikan pemahaman global mengenai pandangan 

dan nilai-nilai suatu masyarakat sebagai suatu cara untuk 

menjelaskan sikap dan perilaku anggota-anggotanya 

(Ibrahim, 1992:277). 

 Pada etnografi komunikasi, individu ketika 

berkomunikasi akan dipengaruhi dan diatur oleh kaidah-

kaidah sosiokultural dari mana ia berasal dan di mana ia 

berkomunikasi. Etnografi komunikasi memandang perilaku 

komunikasi sebagai perilaku yang lahir dari integrasi tiga 
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keterampilan yang dimiliki individu sebagai makhluk sosial, 

yaitu keterampilan linguistik, keterampilan interaksi, dan 

keterampilan budaya. Ketiga keterampilan tersebut disebut 

sebagai kompetensi komunikasi. 

 Perhatian utama dalam etnografi komunikasi menurut 

Hymes mencakup topik-topik sebagai berikut (dalam 

Ibrahim, 1992:9): (1) Pola dan fungsi komunikasi (pattern 

and function of communication), (2) hakekat dan definisi 

masyaraka tutur (nature and definition of speech community), 

(3) cara-cara berkomunikasi (means of communicating), (4) 

komponen-komponen kompetensi komunikatif (components 

of communicative competence), (5) hubungan bahasa dengan 

pandangan dunia dan organisasi sosial (relationship of 

language to world and social organization), dan  (6) semesta 

dan ketidaksamaan linguisik (social linguistic universal and 

inequalities) Menurut Hymes, ciri-ciri dimensi sosial budaya 

yang bersifat etik dapat digolongkan dalam delapan 

komponen yang bersifat emik. Kedelapan komponen itu 

disebut sebagai komponen tutur (speech component). Disebut 

demikian karena merupakan perwujudan makna sebuah 

tuturan atau ujaran ditentukan oleh komponen tutur. 

Kedelapan komponen tutur itu diakronimkan dengan 

SPEAKING: Setting (latar), Partisipant (peserta tutur),  Ends 

(tujuan tutur),  Act sequence (topik, urutan tutur),  Key (nada 
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tutur), Instrumentalities (Instrumen tutur), Norms (norma 

tutur), dan Genre (jenis tutur). 

 Bahasa dan komunikasi merupakan produk dan 

interaksi suatu kelompok masyarakat, sehingga setiap 

kelompok akan memiliki pola komunikasi yang berbeda 

dengan kelompok lain. Dalam Etnografi Komunikasi 

dikembangkan konsep speech community atau masyarakat 

tutur.  Menurut Hymes semua anggota masyarakat tutur tidak 

hanya memiliki kaidah untuk berbicara, tetapi juga satu 

variasi linguistik. Seville-Troike mengatakan masyarakat 

tutur tidak harus memiliki satu bahasa, tetapi memiliki 

kaidah yang sama dalam berbicara (Kuswarno, 2008:40).  

 Dalam sekolah inklusif dimana masyarakat tutur 

terdiri dari ABK, siswa normal dan guru memiliki variasi 

bahasa yang digunakan. ABK lebih sering menggunakan 

pesan nonverbal dengan pesan-pesan yang khas namun bisa 

dipahami oleh anggota masyarakat tutur lainnya. Sedangkan 

siswa lain lebih banyak menggunakan pesan verbalnya dalam 

berkomunikasi.  

 Dalam kacamata etnografi komunikasi, perilaku 

komunikasi suatu kelompok masyarakat bisa berbeda 

dengan kelompok masyarakat lainnya. Perbedaan ini 

disebabkan karena adanya perbedaan kaidah-kaidah sosio-

kultural dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Kaidah-
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kaidah ini bisa dilacak dari nilai-nilai yang dikembangkan 

dalam dalam kelompok masyarakat tersebut. Tujuan dari 

studi etnografi komunikasi adalah untuk menggambarkan, 

menganalisis, dan menjelaskan perilaku komunikasi dari 

suatu kelompok sosial  tertentu, yang terkait dengan 

pandangan dan nilai-nilai kelompok sosial tersebut (Ibrahim, 

1992:277, Kuswarno, 2008:86). 

 Dalam studi etnografi, subjek penelitian disebut 

sebagai masayarakat tutur (speech community). Dalam 

pengertian masyarakat tutur, maka setiap kelompok 

masyarakat akan menghasilkan bahasa dan komunikasi 

sebagai produk dari interaksi mereka, dan setiap kelompok 

masyarakat dapat memiliki pola komunikasi yang berbeda 

dengan kelompok lain. Sebuah masyarakat tutur bisa 

mempunyai lingkup yang besar, seperti sebuah bangsa, tetapi 

juga bisa dalam lingkup yang kecil, misalnya kelompok etnis 

tertentu di sebuah kota. Batasan masyarakat tutur bukan 

ditentukan oleh besar kecilnya lingkup, tetapi kaidah yang 

terbangun dalam interaksi antara mereka (Kuswarno, 

2008:38-40). 

 Penelitian etnografi komunikasi melihat aktivitas 

komunikasi dalam masyarakat tutur yang diteliti. Aktivitas 

komunikasi ini bisa dideteksi melalui beberapa unit aktivitas 

komunikasi, yaitu situasi, peristiwa, dan tindak komunikatif. 
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Situasi komunikatif merupakan konteks terjadinya suatu 

komunikasi. Peristiwa komunikatif merupakan rangkaian 

penggunaan komponen komunikasi dari awal hingga 

berakhirnya suatu aktivitas komunikasi. Sedangkan tindak 

komunikasi merupakan fungsi interaksi tunggal seperti 

pernyataan atau permohonan (Ibrahim, 1992: 264). 

 Secara lebih rinci, aktivitas komunikasi dilihat dari 

komponen-komponen pembentuknya. Dalam perspektif 

etnografi komunikasi, komponen komunikasi tersebut adalah 

(1) genre atau tipe peristiwa (2) topik atau fokus referensi, 

(3) tujuan atau fungsi komunikasi (4) latar, termasuk lokasi, 

waktu, musim, dan kondisi fisik latar, (5) partisipan, 

termasuk usia, jenis kelamin, etnik, status sosial, atau 

kategori lain yang relevan, (6) bentuk pesan, meliputi pesan 

verbal dan nonverbal (7) isi pesan, berupa apa yang 

dikomunikasikan, (8) urutan tindakan atau urutan tindak 

komunikatif, (9) kaidah interaksi, dan (10) norma-norma 

interpretasi, termasuk pengetahuan umum, preposisi 

kebudayaan yang relevan, atau pemahaman yang sama 

(Ibrahim, 1992:208-209).  

 Dalam etnografi komunikasi, individu melakukan 

tindak komunikasi didasarkan pada tiga keterampilan yang 

dimiliki individu sebagai makhluk sosial. Keterampilan 

tersebut meliputi keterampilan linguistik, keterampilan 
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interaksi, dan keterampilan budaya: ketiganya disebut 

sebagai kompetensi komunikasi. Keterampilan linguistik 

meliputi elemen verbal, elemen nonverbal, dan makna 

komunikasi. Keterampilan interkasi meliputi persepsi, 

seleksi dan interpretasi, norma, dan strategi mencapai tujuan.  

Sedangkan pengetahuan kebudayaan meliputi struktur 

sosial, nilai dan sikap, peta kognitif, dan proses transmisi 

pengetahuan (Ibrahim, 1992:208-209). 

 

VII.2 Metode Penelitian Etnografi Komunikasi untuk 

Komunikasi Anak di Sekolah Inklusif 

 Bagian ini akan memaparkan bagaimana pendekatan 

etnografi komunikasi bisa diterapkan dalam penelitian 

komunikasi anak di sekolah inklusif. Meskipun mengambil 

satu kasus penelitian, diharapkan metode penelitian yang 

digunakan bisa diterapkan pada penelitian serupa, tentunya 

dengan beberapa penyesuaian.  

 Pendekatan etnografi digunakan terutama untuk 

dapat menjelaskan pola-pola komunikasi anak yang terjadi di 

sekolah inklusif. Pola-pola ini yang terpetakan diharapkan 

dapat menjelaskan kekhasan nilai pada masyarakat tutur 

yang diteliti, yaitu nilai-nilai inklusivitas dalam pendidikan.  
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 Lingkup masyarakat tutur yang diteliti adalah kelas 

inklusif. Anggota masyarakat tutur kelas inklusif adalah ABK, 

siswa, dan guru. Lewat aktivitas komunikasi yang 

berlangsung antara mereka, diteliti bagaimana peristiwa 

komunikasi yang berlangsung dan komponen komunikasi 

yang digunakan. Selanjutnya dianalisis bagaimana interaksi 

antara ABK dan anggota masyarakat tutur lainnya dalam 

menggunakan pesan, menerapkan norma interaksi, dan 

mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan.  

 Pesan verbal dan pesan nonverbal digunakan sebagai 

bentuk komunikasi manusia. Pesan verbal adalah komunikasi 

yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Pesan 

nonverbal diartikan sebagai isyarat komunikasi selain isyarat 

verbal. Pesan nonverbal bisa berperan untuk mengulang, 

menggantikan, menolak, melengkapi, atau menegaskan 

penggunaan pesan-pesan verbal (Mulyana, 2005:34, Knapp, 

1984:326). Pesan-pesan nonverbal yang sering digunakan 

dalam komunikasi adalah gerakan tubuh, ekspresi wajah, 

gerakan sebagian anggota badan (gesture), pengaturan jarak 

dan ruang (proksemik), kontak mata, isyarat tangan, 

sentuhan (haptics), penampilan fisik dan penggunaan objek, 

isyarat vokal (paralinguistik), dan pesan artifaktual 

(Rakhmat, 1999:290-292, Mulyana, 2005:317-342). 
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 Dalam perspektif etnografi komunikasi, kompetensi 

komunikasi yang dimiliki anggota masyarakat tutur akan 

sangat membantu penutur dalam berkomunikasi. Untuk 

mendukung kompetensi komunikasi tersebut, perlu 

dilakukan analisis interaksi anggota masyarakat tutur dalam 

aktivitas-aktivitas komunikasi. Secara normatif, interaksi 

akan berlangsung dengan baik bila seorang penutur 

menguasai kompetensi komunikasi. Kompetensi akan 

membantu penutur menggunakan dan menginterpretasi 

pesan-pesan yang disampaikan oleh masyarakat tutur 

lainnya.  

Analisis interaksi dapat dilihat dari empat kompetensi 

interaksi masyarakat tutur yaitu (Kuswarno, 2008:45): 

a. Pesan verbal, yaitu pesan yang disampaikan secara lisan 

maupun tulisan oleh masyarakat tutur dalam 

berinteraksi. 

b. Pesan nonverbal yaitu, pesan yang disampaikan melalui 

isyarat atau selain pesan verbal. 

c. Norma interaksi yaitu, aturan-aturan yang disepakati 

anggota masyarakat tutur dalam proses interaksi. 

d. Strategi mencapai tujuan yaitu, cara-cara yang ditempuh 

masyarakat dalam mencapai tujuan interaksi.  

Kompetensi komunikasi melibatkan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan interaksi yang terjadi dalam 
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masyarakat tutur. Kompetensi komunikasi melibatkan aspek 

budaya dan sosial sehingga mengacu pada kemampuan 

komunikasi yang sama-sama dimiliki oleh suatu masyarakat 

tertentu. Pengetahuan tentang budaya tersebut meliputi: 

a. Makna, yaitu bagaimana anak di dalam masyarakat tutur 

membangun makna dalam interaksi 

b. Koordinasi, yaitu bagaimana komponen-komponen 

budaya yang muncul dalam interaksi tersebut 

dikoordinasikan antar anggota masyarakat tutur. 

c. Tata aturan, yaitu aturan atau norma yang disepakati dan 

dijalankan dalam interaksi 

d. Kekhasan, yaitu keunikan yang terjadi dalam komponen 

budaya yang terbangun. 

 Hasil akhir dari sebuah penelitian etnografi 

komunikasi adalah penjelasan pemolaan komunikasi. 

Pemolaan komunikasi (communication pattering) adalah 

hubungan antar komponen, yaitu bagaimana setiap 

komponen komunikasi saling bekerjasama untuk 

menciptakan perilaku komunikasi yang khas dari kelompok 

masyarakat tersebut.  

Pola komunikasi yang terpetakan merupakan 

pencerminan dari budaya suatu masyarakat tutur. Pola 

komunikasi dipetakan dari strategi interaksi anggota 

masyarakat tutur yang dipengaruhi oleh komponen-
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komponen budaya yang terbangun dalam masyarakat 

tersebut.  

 Untuk dapat merumuskan pola komunikasi dari 

masyarakat tutur, ada beberapa teori lain yang digunakan 

bersama dengan etnografi komunikasi. Teori tersebut adalah 

teori interaksionisme simbolik, yang digunakan untuk 

melihat makna komunikasi; teori pesan verbal dan 

nonverbal, untuk melihat bentuk-bentuk komunikasi yang 

digunakan; dan teori perkembangan bahasa anak, yang 

melihat perkembangan kemampuan anak dalam 

berkomunikasi. 

 Teori interaksionisme simbolik melihat realitas sosial 

diciptakan manusia melalui interaksi makna-makna yang 

disampaikan secara simbolik. Simbol-simbol ini tercipta dari 

esensi budaya di dalam diri manusia yang saling 

berhubungan (Fisher, 1986:231). Interaksionisme simbolik 

berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang 

subjek manusia. Artinya, perilaku manusia harus dilihat 

sebagai proses yang terbentuk dan diatur dengan 

mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi 

mitra interaksi mereka (Mulyana, 2003:70).  

 Pesan verbal dan pesan nonverbal digunakan sebagai 

bentuk komunikasi manusia. Pesan verbal adalah komunikasi 

yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Pesan 
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nonverbal diartikan sebagai isyarat komunikasi selain isyarat 

verbal. Pesan nonverbal bisa berperan untuk mengulang, 

menggantikan, menolak, melengkapi, atau menegaskan 

penggunaan pesan-pesan verbal (Mulyana, 2005: 34, Knapp, 

1984: 326).  

Pesan-pesan nonverbal yang sering digunakan dalam 

komunikasi adalah gerakan tubuh, ekspresi wajah, gerakan 

sebagian anggota badan (gesture), pengaturan jarak dan 

ruang (proksemik), kontak mata, isyarat tangan, sentuhan 

(haptics), penampilan fisik dan penggunaan objek, isyarat 

vokal (paralinguistik), dan pesan artifaktual (Rakhmat, 

1999:290-292, Mulyana, 2005: 317-342) 

Bersama dengan pendidikan inklusif dan etnografi 

komunikasi, ketiga teori diatas menjadi dasar untuk 

mengembangkan kerangka penelitian. Teori-teori tersebut 

digunakan untuk membuat kerangka deskripsi, analisis, 

interpretasi, dan pemolaan dari berbagai aktivitas 

komunikasi yang berlangsung.  
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Kerangka ini digunakan untuk memandu tujuan 

penelitian, yaitu mendapatkan pola-pola komunikasi anak di 

sekolah inklusif (lihat gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelti 
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BAB VIII 

Pelaksanaan Pendidikan di 

Sekolah Inklusif 

 

 

VIII.1 Pendidikan Inklusif untuk anak di sekolah Dasar 

 Pelaksanaan proses belajar di kelas inklusif 

menggabungkan secara penuh antara ABK dan siswa lain. 

ABK dibiarkan berbaur secara alami di kelas bersama-sama 

melaksanakan kegiatan belajar. ABK tidak didampingi oleh 

helper secara khusus. Dua orang guru disetiap kelas dan 

siswa lain banyak membantu ABK menjalankan kegiatan 

belajar.  

 Perlakuan khusus untuk ABK diberikan ketika 

pelaksanaan belajar mengajar yang membutuhkan perlakuan 

khusus. Misalnya pada pelaksanaan ulangan harian, Ulangan 

Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Kenaikan Kelas (UKK). 

ABK memperoleh soal yang berbeda dengan siswa lain baik 

dalam bobot materi maupun penyajian soal yang penuh 

dengan gambar. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan 
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dengan kemampuan ABK. Selain itu sistem evaluasi juga 

diterapkan berbeda pada ABK. Standar nilai yang diberikan 

kepada ABK berbeda dengan siswa lainnya. 

 Apabila dalam kegiatan belajar mengajar ABK 

memiliki kendala, misalnya tidak dapat mengendalikan 

emosi, guru akan menanganinya dibantu oleh siswa lain dan 

pada kondisi tertentu dibantu oleh Psikolog yang juga 

berperan sebagai guru Bimbingan Penyuluhan (BP).  

 Dengan metode belajar yang membaur seperti ini, 

Siswa lain dapat berinteraksi dengan ABK secara alamiah, 

dan ABK pun dapat menjalin komunikasi yang setara dengan 

teman-temannya maupun para guru. Peserta didik dalam 

pendidikan inklusif adalah murid yang berkebutuhan khusus, 

meliputi: Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, 

Tunawicara, Kesulitan Belajar, Autisme, ADHD, Boderline, 

Anak Berbakat.        

 Berdasarkan pengelompokkan tersebut di atas maka 

dapat kita simpulkan bahwa peserta didik pendidikan inklusif 

meliputi siswa normal/regular dan siswa  yang memerlukan 

layanan secara khusus pada umumnya peserta didik ini lebih 

dikenal dengan istilah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). 

Sekolah yang mampu menyelenggarakan program 

pendidikan inklusif merupakan sekolah unggul karena 

mampu memberikan layanan pendidikan bagi seluruh murid. 
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 Tenaga pendidik bagi ABK seharusnya mempunyai 

kapasitas yang memadahi, artinya mampu memberikan 

layanan individual sesuai dengan potensi dan 

perkembangnnya. Hal ini dapat dikatakan sebagai guru plus.  

Namun masih banyak sekolah-sekolah regular yang 

belum mampu menyediakan guru dengan kategori tersebut 

mengingat sangat kurangnya persiapan dan pelatihan bagi 

guru dalam mengajar di kelas-kelas inklusif. 

 Pendidikan inklusif dapat membentuk suasana 

menyenangkan yaitu Lingkungan Inklusif Ramah. Yang 

dimaksud dengan Lingkungan Inklusif Ramah (LIR) yaitu: 

melibatkan semua anak tanpa memandang perbedaan, 

melindungi semua anak dari kekerasan, pelecehan dan 

penyiksaan, menghargai perbedaan dan menstimulasi 

pembelajaran untuk semua anak, menerapkan hidup sehat, 

belajar disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari anak, anak 

bertanggungjawab atas pembelajarannya, memberikan 

kesempatan bagi guru untuk belajar dan mengambil manfaat 

dari pembelajaran, keadilan gender dan nondiskriminasi, 

keluarga, guru dan masyarakat terlibat dalam pembelajaran. 

 Penempatan Anak Berkebutuhan Khusus di sekolah 

inklusif dapat dilakukan dengan berbagai model, yaitu: 

(Hidayat: 2009:8) 
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1) Kelas reguler (inklusif penuh): ABK khusus belajar 

bersama anak yang lain sepanjang hari di kelas reguler 

menggunakan kurikulum yang sama. 

2) Kelas reguler dengan cluster: ABK khusus belajar bersama 

anak lain di kelas reguler dalam kelompok khusus. 

3) Kelas reguler dengan pull out: anak berkebutuhan khusus 

belajar bersama anak lain di kelas reguler namun dalam 

waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang 

sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. 

4) Kelas reguler dengan cluster dan pull out: anak 

berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain di kelas 

reguler dalam kelompok khusus, dan pada waktu-waktu 

tertentu di tarik ke ruang sumber untuk belajar dengan 

guru pembimbing khusus. 

5) Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian: anak 

berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada 

sekolah reguler, tetapi dalam bidang-bidang tertentu 

misalnya: olah raga, kesenian, menggambar, dapat belajar 

bersama anak lain di kelas reguler. 

6) Kelas khusus penuh: anak berkebutuhan khusus belajar di 

dalam kelas khusus pada sekolah reguler. 

 Pemilihan model inklusif yang akan diterapkan 

bergantung pada: jumlah anak berkebutuhan khusus yang 

akan dilayani, gradasi (tingkat kelainannya), ketersediaan 
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dan kesiapan tenaga pendidiknya, sarana prasarana yang 

tersedia. 

 Beberapa sekolah memilih Kelas reguler dengan 

melaksanakan sistem inklusif penuh karena ABK selalu 

belajar bersama-sama dengan siswa lain. Anak berkebutuhan 

khusus belajar bersama siswa lain di kelas reguler. Perbedaan 

perlakuan ABK dengan siswa lainnya dilakukan ketika 

pelaksanaan ulangan harian di kelas, pelaksanaan Ulangan 

Tengah Semester dan ketika Ulangan Kenaikan kelas (UKK). 

Perbedaan hanya pada soal-soal dengan kasus ABK yang 

memiliki kesulitan dalam bidang akademik. ABK diberikan 

soal dengan tingkat kesulitan, jumlah dan tipe soal yang 

berbeda dengan anak lainnya. Tetapi kondisi ini akan 

berubah secara bertahap sesuai dengan perkembangan 

masing-masing anak. Selain soal yang berbeda, untuk 

pengerjaannya pun anak ABK diperlakukan secara khusus 

misalnya pada pemberlakukan waktu yaitu pada lamanya 

waktu dan kapan waktu pengerjaannnya. Hal ini dikarenakan 

ada ABK yang sering menolak mengerjakan soal pada waktu 

tertentu. Namun ketika kondisinya sedang bagus, ABK 

tersebut mampu mengerjakan soal dari dua mata pelajaran 

sekaligus. Sedangkan lamanya waktu pengerjaan untuk 

memberikan toleransi pada ABK dengan kasus khusus. 

Misalnya ada ABK yang selalu menyertakan gambar dalam 
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setiap jawabannya sehingga membutuhkan waktu lebih lama 

dibanding teman lainnya. 

 Penerapan prinsip-prinsip dalam pendidikan inklusif 

menyebabkan adanya tuntutan yang besar terhadap guru 

reguler maupun pendidik khusus. Hal ini dimaksudkan 

adanya tuntutan pergeseran dalam paradigma proses belajar 

dan mengajar. Pergeseran lainnya adalah mengubah tradisi 

dari mengajar materi yang sama kepada semua siswa tanpa 

mempertimbangkan perbedaan individual menjadi mengajar 

setiap anak sesuai kebutuhan individualnya tetapi dalam 

setting kelas yang sama. Perubahan lainnya dari pengajaran 

berpusat kepada kurikulum dalam proses belajar 

mengajarnya menjadi berpusat kepada anak.  

 Pembelajaran akan bermakna bila guru mampu 

mengembangkan proses pembelajaran sesuai dengan 

perbedaan kebutuhan individu serta mampu 

mengembangkan program pendidikan bagi siswa sesuai 

dengan keberagaman dan kebutuhan-kebutuhan siswa 

termasuk ABKnya. Guru kelas tidak lagi berorientasi klasikal 

tetapi dihadapkan pada keberagaman kebutuhan siswa. Jadi 

pengelolaan kelas menjadi hal yang sangat penting dalam 

tataran implementasi menuju pendidikan inklusif. 

 Proses belajar yang bermakna bukan hanya 

penyampaian informasi / pesan tetapi juga meliputi 
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perkembangan pribadi siswa, interaksi sosial serta 

penanaman sikap dan nilai pada diri siswa. Proses belajar 

yang bermakna akan terwujud dalam kondisi, suasana dan 

iklim kelas yang kondusif, efektif, kreatif, produktif dan 

menyenangkan. Selain itu terbina hubungan interpersonal 

yang baik antara ABK dengan guru, ABK dengan siswa lainnya 

maupun dengan semua yang berada di kelas. 

 Penataan lingkungan kelas/sekolah penting, karena 

penataan lingkungan kelas yang tepat berpengaruh terhadap 

tingkat keterlibatan dan partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran. Pengelolaan kelas yang efektif erat juga 

kaitannya dengan penataan lingkungan psiko-sosial kelas 

(Winzer dalam Winaputra, 1998:15). Penataan lingkungan 

kelas berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan dan 

partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Penataan 

tempat duduk juga berpengaruh terhadap kerjasama yang 

dikembangkan siswa 

 Lingkungan fisik kelas yang baik adalah ruangan kelas 

yang menarik, efektif,  mendukung siswa dan guru dalam 

proses pembelajaran. Kelas yang ditata dengan baik akan 

mendukung kegiatan belajar. Penataan kelas diharapkan 

mendorong terjadinya interaksi aktif antara siswa dan guru 

serta antar siswa termasuk yang ABK dalam kegiatan belajar 

di kelas. 
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Penataan kelas idealnya memungkinkan guru dapat 

memantau semua tingkah laku siswa sehingga dapat 

mencegah munculnya masalah dan hambatan belajar siswa. 

Dan siswa dapat memusatkan perhatiannya dalam proses 

pembelajaran dan akan bekerja secara efektif. 

 Penataaan fasilitas kelas inklusif diatur dengan 

beberapa prinsip (Skjorten, 2001:53) 

1) Accessibility (mudah dicapai): penempatan barang-

barang atau perabotan yang dibutuhkan siswa mudah 

dijangkau dan tidak membahayakan. Prinsip ini penting 

apabila dihubungkan dengan keberadaan anak 

berkebutuhan khusus. Aktivitas siswa tidak terganggu, 

siswa mudah bergerak dan tdak mengganggu siswa 

lainnya. 

2) Visibility (keleluasaan pandangan): pandangan siswa 

tidak terganggu, penempatan dan penataan barang tidak 

mengganggu ketika kegiatan belajar sedang berlangsung. 

Siswa leluasa mengakses pandangannya ketika kegiatan 

belajar sedang berlangsung .Implikasinya, misalnya jarak 

duduk siswa dengan papan tulis cukup, tidak silau dengan 

sinar matahari.  

Guru juga tidak terhalang pandangannya ketika melihat 

siswa. Serta memperhatikan perkembangan dan aktivitas 

semua siswa.  
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3) Fleksibilitas (keluwesan) : penataan ruang kelas luwes 

dengan tuntutan kegiatan siswa yang beragam. 

4) Kenyamanan: penataan ruang yang memberi 

kenyamanan dalam proses belajar diantaranya adalah 

kepadatan kelas. Pembatasan jumlah murid di kelas 

sangat penting. Hal ini berpengaruh pada konsentrasi dan 

produktivitas siswa dan guru dalam kegiatan 

pembelajaran 

5) Keindahan: usaha penataan ruangan yang kondusif untuk 

proses belajar. Kelas yang indah memberikan harapan 

siswa terhadap proses belajar yang menyenangkan. 

 

VIII.2 Kelas Inklusif sebagai Masyarakat Tutur 

 Dalam penelitian etnografi, subjek penelitian disebut 

sebagai masyarakat tutur, yaitu kelompok dalam masyarakat 

yang mempunyai budaya yang khas yang mendasari kaidah 

interaksi dan komunikasi dalam kelompok masyarakat tutur 

tersebut. Untuk kasus  penelitian, masyarakat tutur yang 

diteliti adalah kelas-kelas inklusif.  

Di dalam kelas inklusif, ABK adalah pelaku utama, sedangkan 

siswa dan guru adalah pelaku lainnya.  

 Kelas-kelas inklusif diselenggarakan dengan model 

inklusif penuh, yang berarti ABK terlibat secara penuh dalam 
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kelas-kelas reguler. Di sini ABK berbaur bersama siswa-siswa 

lainnya. ABK menerima materi pelajaran sama dengan siswa 

lainnya. Pembedaan secara prinsip pada metode evaluasi 

belajar. Fenomena di lapangan menunjukkan, meskipun 

diselenggarakan secara penuh, terdapat pembedaan 

perlakuan ABK di dalam kelas. Misalnya, saat ujian, ABK 

diberikan waktu mengerjakan soal lebih lama dari siswa 

lainnya. Ada ABK yang dibiarkan mengerjakan soal sesuai 

dengan kehendak hatinya, seperti menyertakan gambar-

gambar di antara lembar-lembar jawaban.  

 Pada beberapa kelas, beberapa ABK mendapat tempat 

duduk di deretan paling depan untuk memudahkan 

pengawasan oleh guru. Selain itu, kedekatan posisi dengan 

guru memudahkan ABK untuk menerima pelajaran. Mereka 

tidak pernah berpindah tempat duduk seperti siswa-siswa 

lainnya.  

Namun tidak semua ABK mendapat perlakuan khusus 

seperti ini, terutama ABK yang tidak mengalami hambatan 

dalam belajar. Mereka dibiarkan berpindah tempat duduk 

mengikuti aturan kelas sama seperti siswa-siswa lainnya. 

Saat istirahat, ABK berbaur bersama siswa-siswa lainnya. 

Mereka bermain bersama dan berlari-lari. Waktu istirahat 

adalah waktu untuk ABK bersosialisasi dengan siswa-siswa 

lainnya. 
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 ABK yang berada dalam sekolah inklusif memiliki 

berbagai jenis hambatan. Pada sekolah inklusif rata-rata 

tingkat kebutuhan khusus ABK tidak terlalu tinggi atau 

sedang saja. Bagi anak-anak yang tergolong berat 

hambatannya biasanya memilih sekolah khusus bukan 

sekolah inklusif yang masih bergabung antara siswa normal 

dan ABK serta tidak ada pendampingan dan perlakuan 

khusus pada anak termasuk materi pelajaran yang diberikan. 

Orang tua memang tidak bisa mengandalkan sepenuhnya 

sekolah inklusif untuk menangani pendidikan putra putri 

mereka yang masuk dalam kategori ABK. Beberapa orang tua 

mensiasati terapi khusus bagi putra putrinya yang ABK yang 

dilakukan setelah jam sekolah di tempat terapi khusus. Anak 

Berkebutuhan Khusus di sekolah inklusif biasanya memiliki 

kategori hiperaktif, borderline, spectrum autis, kesulitan 

belajar,  hambatan perilaku (2 anak), tunadaksa dan 

astrofobia. Untuk tunanetra dan tunarungu biasanya belajar 

di Sekolah Luar Biasa khusus.  

 ABK hiperaktif pertama sering menunjukkan 

perilakunya yang tidak ingin mengikuti aturan tertentu. 

Ketika datang ke sekolah, pakainnya rapi lengkap dengan 

sepatu. Namun begitu duduk di bangku, sepatu dilepas, baju 

dikeluarkan, dan ia sering berlari berkeliling bahkan ke luar 

kelas. Saat pelajaran, ia termasuk anak yang paling sulit diam. 
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Teman-teman sering menjadi sasaran keisengannya. Fokus 

perhatiannya hanya pada sesuatu yang disukainya. Kalau 

guru memintanya untuk memperhatikan, ia akan menjawab 

dengan ”males, ah, nggak asyik”. Namun pada pelajaran 

tertentu, seperti pelajaran komputer, ABK ini menunjukkan 

antusiasme lebih dari siswa lainnya. Dia menjadi anak 

pertama yang datang ke laboratorium komputer tersebut, 

mengambil posisi paling depan dan memulai membuka 

komputer walaupun belum diminta oleh guru. Dengan 

bangga ia menunjukkan keahliannya kepada teman-teman 

yang mengelilinginya dengan rasa kagum. Hal ini disebabkan, 

meskipun tergolong hiperaktif, namun ABK ini mempunyai 

kecerdasan di atas rata-rata (very superior). Ia akan mudah 

bosan jika pembelajaran tidak membuat dia tertarik. 

 ABK hiperaktif seringkali memiliki kecenderungan 

sikap yang tidak mau ikut aturan. Di kelas ia sering melepas 

sepatu, menggulung celana, menggigit pensil, dan duduk di 

kolong meja. Dia sering tidak mau melakukan hal-hal yang 

berkaitan dengan proses belajar di kelas, seperti menulis, 

membaca, mengerjakan soal. Kalau guru menegur, ia berkata 

”nggak penting”. Selama proses belajar, ia sulit untuk duduk 

diam. Ia sering keluar kelas pada saat kegiatan belajar 

mengajar untuk bermain. Interaksi dengan teman-temannya 

terlihat normal dan tidak ada kesulitan dalam berkomunikasi. 
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Ia terlihat akrab dengan beberapa teman yang sama-sama 

memiliki kegemaran bermain bola. Kemampuannya dalam 

berkomunikasi verbal sebenarnya cukup bagus, namun hal 

ini tidak didukung oleh kemampuan dalam bersosialisasi. 

Selain itu, ABK ini sering tidak fokus dan suka melamun 

dengan berdiri didepan jendela.   

 ABK borderline mempunyai kecerdasan intelektual di 

bawah rata-rata. Ia terlihat lambat dalam menerima semua 

pelajaran dan sulit berkomunikasi. Prestasi akademiknya di 

bawah rata-rata. Pada saat belajar, ia sangat membutuhkan 

pendampingan oleh guru kelas karena sangat sulit mengikuti 

proses belajar normal di kelas. Data dari psikolog 

menunjukkan, kondisi ABK ini adalah permanen, dan sulit 

untuk meningkatkan kemampuan intelektualnya. Yang masih 

bisa diusahakan untuk diperbaiki dan dilatih terus adalah 

ketrampilan sosialnya termasuk kemampuannya 

berkomunikasi dengan teman lainnya. ABK ini sering tidak 

fokus, sehingga sulit bagi orang lain untuk memahami apa 

yang disampaikannya. Ia sering terlihat sendirian, dan 

biasanya akan ada guru yang menemani sambil berbincang-

bincang. Pada awalnya ia mendapat olok-olok dari temannya. 

Namun setelah mendapatkan pengertian, siswa-siswa justru 

merasa bersyukur dan akhirnya menyayangi dan memberi 

perhatian kepada ABK ini. ABK ini lebih banyak 
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berkomunikasi secara nonverbal. Ia terlihat tidak antusias 

dalam pelajaran. Ia baru akan melakukan kegiatan dalam 

pelajaran setelah mendapatkan perlakuan personal dari guru.  

 ABK dengan spectrum autis di kelas inklusif 

sebenarnya mempunyai prestasi akademik cukup bagus. 

Namun ABK ini sulit berkonsentrasi, sering melakukan 

gerakan aneh, berteriak secara tiba-tiba, dan marah jika 

keinginannya tidak dipenuhi. Tingkat kecerdasannya 

tergolong tinggi (very superior) dibandingkan teman 

seusianya. Kemampuan membentuk konsep-konsep abstrak 

tergolong tinggi namun kurang didukung kemampuan 

verbalnya. ABK ini juga kurang dapat memokuskan 

perhatiannya, durasi atensinya sangat pendek, ia mudah 

sekali teralih dan cepat bosan. Ia kurang mampu duduk diam 

dalam waktu yang lama, ia selalu bergerak dan 

memperhatikan sekeliling.  

ABK ini sangat menyukai menggambar, dan terlihat unggul 

dalam pelajaran menggambar. Bahkan saat ulangan pun, 

jawaban ulangan ia bubuhi gambar-gambar sesuka hatinya. 

 ABK kesulitan belajar pertama sekilas terlihat tidak 

berbeda dengan siswa lainnya. Namun bila diamati lebih jauh, 

ternyata ia memerlukan perhatian khusus. Ketika proses 

belajar berlangsung, ia kelihatan selalu tidak semangat, 

terlihat dari kebiasaannya yang meletakkan kepala di meja 
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dengan tatapan kosong. Pada pelajaran apa pun ia terlihat 

tidak antusias. Fokus perhatiannya juga tidak bertahan lama, 

ia mudah teralih perhatiannya, sehingga kualitas hasil 

belajarnya rendah. Ia sangat tidak sabar, bertindak tanpa 

direncanakan dan ekspresi emosi sangat kuat. Daya juangnya 

masih harus ditingkatkan, ia mudah menyerah bila 

menghadapi kegiatan yang membosankan dan kurang 

tantangan, serta cenderung memiliki konsep diri yang negatif. 

Dengan demikian ia menampilkan prestasi yang jauh di 

bawah rata-rata kelas bila suasana dan kegiatannya relatif 

rutin dan kurang menarik minatnya. Interaksinya dengan 

guru dan siswa lainnya termasuk cukup normal. Ada seorang 

guru yang mempunyai perhatian khusus dan mampu 

memberikan motivasi kepada ABK ini.  

 ABK dengan kesulitan belajar kedua terlihat sangat 

sulit konsentrasi, sulit memahami pelajaran, dan mempunyai 

prestasi akademik rendah. Kemampuannya di kelas berada di 

bawah teman-temannya sehingga mendapat perlakuan yang 

berbeda dari guru. Pada waktu istirahat, ABK ini jarang bisa 

bergabung dengan teman-temannya, karena hampir selalu 

digunakan untuk mengerjakan tugas atau soal yang belum 

selesai. Interaksi dengan guru berlaku cukup intens 

mengingat ABK ini mendapat perlakuan khusus. 

Penyampaian materi untuk ABK ini diberikan secara khusus 
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setelah guru menerangkan murid lainnya, begitu juga untuk 

soal-soal yang diberikan. Selain itu guru juga selalu 

memberikan motivasi langsung pada ABK, yaitu dengan 

selalu memberikan pujian setiap ada kemajuan Fikri dalam 

mengerjakan soal-soal.  

 ABK dengan hambatan perilaku sebelumnya selalu 

berpindah-pindah di tiga kelas karena dua kelas sebelumnya 

tidak bisa menerima kehadirannya. Perilakunya sering tidak 

terkendali. Bentrok fisik sering terjadi antara ia dan 

temannya. Di kelas yang lama ia tidak mau mengikuti 

pelajaran dan bahkan tidak mau menulis dan mengerjakan 

tugas. Namun di kelas yang baru ABK  merasa lebih nyaman, 

karena merasa sangat diterima di kelas ini baik oleh guru 

maupun teman-temannya, sehingga dia berjanji tidak nakal 

lagi karena takut dipindah ke kelas lain.  Penerimaan ini 

terutama karena ada pengertian yang diberikan oleh guru 

kepada siswa lainnya. ABK merasa dihargai, tidak dianggap 

anak yang nakal, tidak dimusuhi, teman-teman siap membela 

bila ada yang menyakitinya, dan dianggap sebagai bagian dari 

keluarga di kelas. Karena perilakunya yang membaik, pada 

beberapa kesempatan shalat berjamaah, ABK ini mendapat 

kepercayaan menjadi imam bagi teman-temannya. 

 ABK dengan hambatan perilaku kedua mempunyai 

tingkat kecemasan sangat tinggi, kemandirian kurang baik, 
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emosinya cenderung meledak-ledak, lambat beradaptasi, dan 

cenderung memilih teman, sehingga lingkungan dan teman-

temannya sangat terbatas. Potensi kecerdasan yang dimiliki 

berada pada tahap di atas rata-rata, sehingga adakalanya ia 

relatif lebih cepat dalam mengerjakan tugas-tugas pelajaran. 

Meski perhatiannya cukup terfokus pada pekerjaannya, 

namun pengendalian diri secara umum kurang berkembang 

dengan baik. Selain kemampuan bekerja sama tidak 

dilakukan secara spontan ia pun sering bekerja dengan 

kurang sabar, sering mendahului mengerjakan sebelum 

instruksi diberikan, serta tampak mudah menyerah jika 

mengalami kesulitan. Jika ia merasa kecewa, kata-kata yang 

diucapkannya terkesan kurang ramah dan intonasi suaranya 

terdengar menghentak marah. 

 ABK tunadaksa mempunyai kaki dan tangan yang 

tidak sempurna karena cacat sejak lahir. Ia berjalan dengan 

hanya bertumpu pada kedua lututnya. Meski mempunyai 

kelainan fisik, namun tidak terlihat masalah emosional dan 

sosial bagi ABK ini. ABK tetap ceria, bermain bersama-sama 

teman-temannya walaupun hanya berjalan dengan 

menggunakan kedua lututnya. Ketika bermain porsi peran 

yang dijalankannya tidak berbeda dengan teman lainnya 

termasuk ketika bermain kejar-kejaran di kelas. Selain itu, 

kemampuan akademiknya biasanya tidak terlalu terganggu. 
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Kendala fisiknya menyebabkan ABK sering memerlukan 

bantuan orang lain, misalnya saat harus ke kamar mandi. 

Teman-teman dengan ringan hati menolong ABK ini, 

didorong oleh kasih sayang dan persahabatan. 

 ABK astrofobia terlihat sehari-hari berpakaian dengan 

menggunakan rompi dan tidak pernah dilepas selama berada 

di sekolah. ABK ini mempunyai trauma pada hujan dan dan 

bunyi petir. Tetapi kalau tidak ada hujan dan petir, 

kondisinya akan stabil dan normal seperti teman-teman 

lainnya. Interaksinya dengan guru dan teman pada umumnya 

berjalan dengan baik.  

Tetapi ketika trauma itu muncul yaitu ketika hujan deras 

disertai petir, ia memilih untuk tidak bersekolah. Hambatan 

dalam berkomunikasi akan muncul ketika trauma itu datang. 
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BAB IX 

Aktivitas Komunikasi Anak di 

Sekolah Inklusif 

 

 

Dalam penelitian dengan pendekatan etnografi 

komunikasi, aktivitas komunikasi suatu masyarakat tutur 

menjadi unit analisis dari pengamatan yang dilakukan. 

Temuan-temuan penting penelitian didapatkan dari kajian 

terhadap aktivitas komunikasi tersebut. Aktivitas komunikasi 

diambil dari rangkaian kegiatan belajar yang berlangsung 

pada kelas-kelas inklusif pada kasus penelitian. Dalam 

aktivitas komunikasi yang berlangsung, ABK menjadi pusat 

penelitian, dan dicermati interaksi yang terjadi dengan 

anggota masyarakat tutur lainnya. 

 Dalam tulisan ini di deskripsikan dari tiap aktivitas 

komunikasi berlangsung yang meliputi peristiwa, komponen, 

dan makna komunikasi yang terjadi, serta dianalisis strategi 

interaksi antara ABK dengan anggota masyarakat tutur 

lainnya, meliputi penggunaan pesan verbal dan pesan 

nonverbal, norma interaksi, dan strategi mencapai tujuan. 
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Bab ini menyajikan rangkaian aktivitas komunikasi, yang 

berisi deskripsi umum dan keterlibatan ABK di dalamnya. 

Interaksi antara ABK dan anggota masyarakat tutur lainnya 

dalam aktivitas komunikasi yang berlangsung diharapkan 

membantu mengarahkan pembaca untuk memahami budaya 

inklusif yang terbangun. 

 

IX.1 Mengawali Pelajaran 

Kegiatan mengawali pelajaran dimulai pukul tujuh 

pagi saat semua siswa bersiap memasuki kelas. Siswa 

berbaris dengan dipimpin oleh Ketua Murid (KM), kemudian 

bersama-sama membaca doa pagi dan petang. Setelah itu 

siswa masuk ke kelas satu persatu dengan memberi salam 

kepada guru. Semua siswa duduk rapi kemudian bersama-

sama membaca doa untuk belajar, surat Al-Fatihah, hafalan 

surat pendek, dan doa syukur nikmat. Setelah itu, untuk 

membangkitkan semangat, guru memimpin siswa untuk 

melakukan aneka tepuk, seperti tepuk anak sholeh, tepuk 

bebek, atau tepuk angsa.  

Aktivitas ini bertujuan melatih kedisiplinan siswa untuk 

hadir tepat waktu, patuh terhadap aturan, menghafal doa dan 

surat-pendek, dan berdoa agar kegiatan belajar berjalan 

lancar. Selain itu, aktivitas ini juga bertujuan memberikan 

motivasi kepada siswa melalui aneka tepuk tangan bersama.  
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Dalam kegiatan ini, ABK menunjukkan partisipasi lewat 

berbagai cara. Sebagian besar ABK mengikuti semua 

rangkaian kegiatan. ABK borderline dan seorang ABK 

gangguan belajar terlihat sebatas ikut-ikutan dan tidak 

bersemangat. ABK spectrum autis lebih sibuk dengan 

mainannya sendiri. Sedangkan ABK hiperaktif justru terlihat 

tidak mau ikut berbaris dan berdoa. Namun saat kegiatan 

aneka tepuk, semua ABK turut aktif dalam kegiatan gembira 

ini. 

 

IX.2 Pelajaran Olahraga 

Aktivitas pelajaran olahraga berupa kegiatan senam 

irama, yang diselenggarakan di lapangan seminggu sekali. 

Siswa mengikuti kegiatan ini dengan bersemangat karena 

jenuh selalu berada di dalam kelas. Inilah saat-saat kebebasan 

bagi mereka. Tujuan kegiatan ini melatih siswa untuk 

berolahraga supaya sehat.  

ABK terlibat secara penuh dalam kegiatan ini. Suasana 

gembira dan penuh semangat mendorong ABK untuk 

bersosialisasi. Berada di luar kelas menjadikan ABK lebih 

terlihat santai dan nyaman, sehingga terlihat meningkat rasa 

percaya diri mereka untuk bersosialisasi dengan teman 

lainnya. Perlakuan guru yang hampir tidak membedakan 
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kondisi ABK selama di lapangan membuat ABK dan siswa bisa 

beraktivitas dengan nyaman dan senang. 

 

IX.3 Kegiatan Bercerita 

Kegiatan bercerita ini ada dalam pelajaran Bahasa 

Indonesia. Awalnya guru membacakan cerita tentang mawar 

merah. Dalam cerita ini dikisahkan, mawar merah menyuruh 

pohon kiara memiringkan tubuhnya dan menyuruh angin 

pergi jauh-jauh, karena dianggapnya menganggu. Akhirnya 

saat tengah hari mawar merah menjadi kepanasan karena 

tidak ternaungi pohon kiara dan tertiup hembusan angin 

karena tidak ada yang melindunginya lagi. Cerita yang 

dibacakan oleh guru bermakna bahwa makhluk hidup itu 

tidak boleh sombong dan dia tidak bisa hidup sendiri dan 

selalu memerlukan bantuan dari orang lain. Di akhir kegiatan, 

guru memberi pertanyaan untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa terhadap cerita yang sudah mereka 

dengarkan. Setelah itu guru meminta siswa menceritakan 

kembali cerita guru tadi. 

Tujuan kegiatan ini adalah agar siswa belajar 

mendengarkan cerita yang disampaikan dan memahami 

isinya serta menerapkan apa isi cerita dalam kehidupan 

sehari-hari. Selain itu, siswa diharapkan mampu 

menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri kepada 



 

Komunikasi Antarpribadi dalam Pendidikan Anak di Sekolah Inklusif |141 

 

teman lainnya di kelas. Belajar dari cerita tersebut, siswa 

diharapkan memahami pentingnya peranan orang lain dalam 

kehidupan kita dan menghindari sikap sombong. 

ABK ikut terlibat dalam aktivitas ini dengan bantuan 

guru. Mereka diminta guru menuliskan kembali isi cerita 

yang didengar, dan kemudian menceritakan kepada teman-

temannya.  

Siswa lain sabar menunggu ABK menulis dan 

membacakan apa yang ditulisnya. Hal ini memberikan 

pelajaran bagi siswa lain untuk mengerti kondisi teman yang 

memiliki keterbatasan sehingga mereka tidak merasa 

tertinggal. Siswa juga memberikan apresiasi terhadap cerita 

yang disampaikan ABK. 

 

IX.4 Pelajaran Menabung 

Menabung merupakan tema dalam pelajaran Bahasa 

Indonesia. Guru menjelaskan pentingnya menabung dan dan 

perlunya membiasakan menabung sejak dini. Uang jajan 

harus disisakan agar bisa ditabung. Menabung bisa dilakukan 

di bank atau di rumah kalau mau berlatih terlebih dahulu. 

Tujuan dalam peristiwa ini adalah menanamkan pada siswa 

bahwa menabung itu penting dan harus dibiasakan sejak 

kecil.  
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Dalam kegiatan ini, ABK didorong untuk berani 

menceritakan pengalamannya di depan teman-teman dan 

guru. Secara emosional, ABK mempunyai kepercayaan diri 

yang lemah. Dorongan, bujukan, dan apresiasi dari guru dan 

teman-temannya menjadikan ABK berani bercerita di depan 

teman-temannya. 

 
IX.5 Kegiatan Keagamaan 
 

 Menghafal Asma al Husna 

Kegiatan menghafal Asma al Husna dilakukan dengan 

dengan metode semi permainan. Guru menjelaskan sifat-sifat 

Allah dengan analogi bagian tubuh manusia. Guru menunjuk 

telingan, siswa menjawab al Sami (Maha Mendengar). Guru 

memegang jambang maka siswa menjawab al Muhaimin 

(Maha Memelihara). Guru menunjuk mulut, siswa menjawab 

al Musyawar (Maha Berbicara). Guru membuka dan menutup 

tangan, siswa menjawab al Fattah (Maha Pembuka Pintu 

Rahmat). Setelah tebak-tebakan kegiatan dilanjutkan dengan 

latihan soal. 

Tujuan dari peristiwa ini adalah membantu anak 

memahami materi dengan cara yang menyenangkan sehingga 

mudah mengingatnya. Metode ini membantu anak keluar dari 

kejenuhan menerima materi pelajaran dengan cara 
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konvensional. cara yang menyenangkan seperti ini 

diharapkan mampu membantu siswa dalam memahami 

materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Pada peristiwa tebak-tebakan yang membutuhkan 

inisiatif anak, awalnya ABK tidak mau terlibat. Guru berusaha 

melibatkan ABK dengan cara memanggil nama atau meminta 

ABK menjawab tebakan. Kurang terlibatnya ABK karena 

mereka kurang berani menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru. Namun ketika guru menyampaikan 

materi dengan cara menarik mereka terlihat senang terlihat 

dari ekspresi wajahnya. 

 

 Hafalan Surat Pendek 

Setiap hari, siswa diberi waktu menghafal surat-surat 

pendek dalam al Quran di sela-sela jam pelajaran sekolah. 

Setiap siswa harus hafal surat-surat pendek tersebut dengan 

cara menghafal ayat per ayat. Setelah siap siswa harus 

menunjukkan pada guru keberhasilannya dalam menghafal 

surat tersebut. Tujuan kegiatan adalah agar siswa mampu 

memahami surat beberapa surat pendek dan mampu 

menggunakannya sebagai bacaan dalam shalat. 

ABK turut mengikuti kegiatan ini seperti siswa 

lainnya. Mereka belajar membaca dan mengucapkannya 
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dengan benar, untuk memudian menghafalkannya. Guru 

berpesan agar siswa memberikan apresiasi kepada ABK jika 

berhasil menghafal suatu surat pendek. Apresiasi ini menjadi 

penting sebagai motivasi bagi ABK, mengingat mereka 

mempunyai kondisi yang berbeda dengan siswa lainnya. 

 

 Pelajaran Praktik Shalat 

Pelajaran praktik shalat diselenggarakan di aula. 

Tujuannya agar siswa dalam mengerjakan shalat dengan 

bacaan dan gerakan yang benar. Sejak dini siswa ditanamkan 

nilai untuk melaksakan shalat dengan serius dan tidak boleh 

main-main. Siswa harus terus berlatih dan belajar bagaimana 

cara shalat yang benar. 

Bagi ABK, selain mengenalkan gerakan dan bacaan 

shalat yang benar, kegiatan ini bertujuan memotivasi mereka 

untuk mau mengerjakan shalat, dan mau melakukan kegiatan 

bersama-sama dengan teman lainnya dalam posisi yang sama 

sebagai makmum dalam kegiatan belajar shalat tersebut. 

Walaupun belum bisa melafalkan bacaan dengan benar, 

mereka harus berusaha. Saat itu kedudukan mereka dengan 

teman lainnya sama, yaitu menjadi makmum dalam shalat 

berjamaah. 
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 Shalat Dhuhur Berjamaah 

Shalat dhuhur berjamah selalu dikerjakan setiap hari 

pada hari-hari aktif sekolah. Siswa dibiasakan shalat dhuhur 

berjamaah dan tepat waktu. Shalat diawali dengan bacaan 

iqamat seorang siswa dan dipimpin oleh imam seorang siswa. 

Setelah shalat mereka berdoa dan berdzikir bersama. Setelah 

itu ada ceramah singkat dari guru.  

Tujuan shalat berjamaah bersama adalah 

mengenalkan siswa tentang tata cara shalat berjamaah, dan 

membiasakan mereka untuk shalat berjamaah. Selain itu 

shalat berjamaah ini juga membangun rasa kebersamaan 

mereka dan bahwa mereka itu sama bagaimanapun 

kondisinya. Shalat berjamaah membangun kesadaran siswa 

tentang kedisiplinan dalam menjalamkan shalat lima waktu 

yang tepat waktu dan membiasakan mereka tentang 

pentingnya shalat berjamaah. 

ABK terlibat aktif dalam kegiatan ini. ABK hiperaktif 

yang biasanya enggan melakukan kegiatan-kegiatan yang 

tidak disukainya, untuk kegiatan shalat berjamaah, karena 

dorongan sikap keagamaan, menjadi aktif dan ikut kegiatan 

secara penuh. Seorang ABK dengan hambatan perilaku justru 

diberi kesempatan untuk menjadi imam shalat bagi teman-

temannya. Di sini, perilakunya menjadi sangat terkendali. 
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Dengan menjadi imam, shalatnya jauh terlihat lebih khusyuk 

dan serius. 

 

 Belajar Mengaji di Masjid 

Belajar mengaji kali ini dilaksanakan di masjid 

dipimpin seorang guru agama. Guru mencontohkan terlebih 

dahulu dengan membaca dengan benar, kemudian siswa 

membaca bergiliran di masing-masing kelompok.  

Pembagian kelompok didasarkan pada kemampuan 

masing-masing siswa dalam mengaji. Guru juga 

menyampaikan cara membaca dan cara bersikap yang baik 

saat mengaji, seperti tidak berteriak dan tepuk tangan ketika 

berada di dalam mesjid. Tujuan aktivitas ini adalah siswa 

perlu mengetahui teknik dan etika dalam membaca al Quran 

itu secara benar. 

ABK tunadaksa mengikuti kegiatan ini di dalam 

kelompok siswa yang lebih mahir (kelompok al Quran) 

bersama sebagian besar siswa di kelas. Sedangkan beberapa 

ABK kategori kesulitan belajar berada di kelompok yang 

kurang mahir (kelompok Iqra) bersama lima teman lainnya. 

ABK kategori kesulitan belajar ini dibimbing oleh guru 

dengan suara cukup keras, supaya mereka bisa tetap 

berkonsentrasi. 
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XI.6 Mewarnai Gambar 

Mewarnai gambar termasuk dalam pelajaran Seni 

Budaya dan Keterampilan. Guru membagikan kertas yang 

sudah ada gambar tetapi belum diberi warna. Siswa diminta 

untuk mewarnai gambar dan menambah gambar yang sudah 

ada dengan gambar yang mereka sukai. Tujuan dalam 

peristiwa ini adalah melatih daya kreativitas anak dan 

memberi kebebasan bagi siswa untuk berkreasi dan 

menunjukkan hasil karyanya. Siswa juga dibimbing agar 

percaya pada kemampuan yang dimilikinya.  

Seorang ABK spectrum autis ternyata memiliki 

kemampuan menggambar di atas rata-rata siswa lainnya. Ia 

selalu membawa peralatan gambar secara lengkap. Beberapa 

siswa lain kagum dengan gambar ABK ini, memberikan 

apresiasi dengan mendatangi bangkunya, mengungkapkan 

kekaguman, serta memberitahukan pada guru tentang 

gambar ABK yang bagus. Beberapa teman bahkan ada yang 

berusaha mengikuti langkah ABK dalam menggambar. ABK 

terlihat senang dan bangga ketika gambarnya dikagumi 

teman-teman. Apresiasi yang diberikan juga memiliki tujuan 

meningkatkan rasa percaya diri bahwa ABK juga bisa 

memiliki kemampuan lebih pada bidang tertentu. 
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XI.7 Waktu Istirahat dan Makan siang bersama 

Istirahat merupakan waktu yang ditunggu-tungggu 

oleh siswa. Berada di luar kelas membuat mereka begitu 

antusias. Ada yang jajan di kantin, tetap berada kelas, duduk 

di selasar sekolah, atau bermain bola di lapangan. Lewat 

aneka kegiatan saat istirahat siswa membangun 

kebersamaan antara mereka. Dalam suasana yang lebih rileks 

tanpa tekanan, akan mudah bagi mereka untuk membangun 

kebersamaan, melalui permainan, berbagi cerita, atau 

aktivitas yang menyenangkan lainnya.  

ABK terlihat mempunyai aktivitas yang beraneka 

ragam. ABK hiperaktif terlihat sering berlari-lari berkeliling 

di halaman sekolah dengan tanpa menggunakan sepatu. ABK 

borderline terlihat sering menyendiri, sulit bergabung 

dengan teman-temannya, dan sering ditemani guru yang 

mengajaknya berbincang-bincang. ABK tunadaksa biasanya 

dibantu teman untuk jajan ketika waktu istirahat, karena 

letak kantin berbeda lantai dengan kelas ABK tersebut. ABK 

spectrum autis biasanya tidak keluar kelas, mengambil 

mainan dari dalam lemari kelas dan memainkannya sembari 

berkhayal. 
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 Makan Siang Bersama 

Kegiatan makan siang bersama dilaksanakan secara 

rutin sesudah shalat dhuhur. Semua siswa bersama guru 

makan bersama di kelas. Sebagian besar siswa mendapatkan 

makan siang melalui catering yang dipesan kolektif dari 

sekolah, namun ada juga yang membawa dari rumah. Tujuan 

dari kegiatan ini adalah melatih siswa untuk makan dengan 

tata cara yang benar.  

Sebelum makan siswa harus mencuci tangan terlebih 

dahulu, kemudian berdoa dan ditutup juga dengan doa. Di sini 

terbangun suasana kebersamaan dan menyenangkan, karena 

bisa makan bersama-sama dengan teman-temannya. Siswa 

saling berbagi dengan teman lainnya, sekaligus mensyukuri 

nikmat yang diberikan oleh Allah. 

ABK terlibat aktif dalam kegiatan makan siang bersama. 

ABK borderline yang biasanya lebih suka menyendiri terlihat 

dapat berbaur dengan teman-teman lainnya. ABK hiperaktif 

bisa duduk tenang dan patuh mengikuti tata aturan makan 

siang bersama. 
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XI.8 Kegiatan kepramukaan  

Ada beragam kegiatannya di sini: baris berbaris, tali 

temali, mencari jejak, bermain tanda, memainkan berbagai 

alat permainan, dan masih banyak lagi. Kegiatan ini masuk 

dalam kurikulum atau mata pelajaran di sekolah dasar, dan 

dilaksanakan seminggu sekali. Tujuan kegiatan adalah 

mengajarkan berbagai keterampilan dan pentingnya 

menjalin kebersamaan untuk menyelesaikan sebuah tugas. 

Untuk menjalin kebersamaan perlu menghargai satu dengan 

yang lain termasuk mendengarkan apa yang disampaikan 

oleh teman. 

ABK terlihat sangat aktif dan sukarela mengikuti 

kegiatan ini. Suasana bermain membuat mereka merasa 

nyaman untuk beraktivitas bersama-sama teman lainnya. Di 

sini ABK bisa mengalahkan hambatan atau kekurangan dalam 

dirinya untuk saling bekerja sama dengan teman lainnya. 

 

XI.9 Belajar Komputer 

Kegiatan belajar komputer di laboratorium komputer 

merupakan salah satu kegiatan yang disukai oleh siswa, 

karena dianggap sebagai salah satu sarana untuk melepas 

kejenuhan belajar di dalam kelas. Siswa juga menganggap 

belajar komputer sebagai bagian dari permainan. Meski 
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harus mengerjakan tugas tertentu, namun jika ada waktu 

tambahan mereka diperbolehkan bermain games di 

komputer. 

Pada kegiatan ini, seorang ABK borderline awalnya 

terlihat senang dari ekspresi wajahnya ketika memasuki 

laboratorium komputer. Tetapi setelah menghadapi 

komputer, terlihat wajahnya datar. Seperti pada pelajaran 

lainnya, ia tidak menunjukkan minat dan tidak paham sama 

sekali. Sementara ABK hiperaktif terlihat sangat antusias, 

bahkan menjadi siswa pertama yang sudah siap duduk 

dengan rapi di laboratorium komputer. ABK hiperaktif ini 

yang biasanya enggan dan malas mengikuti pelajaran, kini 

menjadi sangat antusias, karena dia mempunyai kemampuan 

lebih dari teman-temannya dalam mengoperasikan 

komputer. Bahkan dia menjadi tempat teman-temannya 

untuk bertanya. Ekspresi wajahnya menunjukkan 

kebahagiaan dan kebanggaan karena menjadi rujukan teman-

temannya. 

 

XI.10 Pelajaran Membuat Bangun Persegi Panjang 

Membuat bangun persegi panjang merupakan materi 

dalam pelajaran matematika. Setelah memberikan soal yaitu 

dengan menulis di papan tulis, guru meminta siswa untuk 

menyelesaikan soal dengan memberi contoh terlebih dahulu. 
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Tujuan yang ingin dicapai adalah mengenalkan siswa 

terhadap bangun persegi panjang dan bagaimana menyusun 

bangun tersebut. Selain itu juga melatih kemampuan siswa 

dalam mempresentasikan soal yang sudah diselesaikannnya 

di depan kelas. 

Dalam pelajaran ini, ABK membutuhkan 

pendampingan yang bersifat pribadi. Guru memberikan 

memotivasi ABK untuk mengenal bangun persegi panjang 

melalui soal-soal yang diberikan. Motivasi ini lebih 

mendorong ABK mau mengerjakan soal bersama teman-

teman lainnya. 

 

XI.11 Ulangan Harian dan Ujian Kenaikan Kelas 

 Latihan Soal Bahasa Indonesia 

Latihan soal-soal biasanya diberikan oleh guru setelah 

menyampaikan materi pelajaran. Soal latihan dibuat terpisah 

antara siswa normal dan siswa ABK.  

Selain itu, guru menerangkan soal dalam dua tahap: 

tahap pertama kepada seluruh kelas, dan tahap kedua kepada 

ABK. Penjelasan soal kepada ABK bersifat lebih rinci, dan 

guru menjelaskannya dengan bahasa yang lebih mudah. ABK 

duduk di bangku paling depan, supaya bisa lebih terawasi 

oleh guru. Mereka membutuhkan waktu yang cukup lama 
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untuk memahami sebuah materi pelajaran. Bahkan untuk 

mengerjakan soal, mereka harus berkali-kali diperiksa oleh 

guru untuk memastikan mereka benar-benar bisa 

mengerjakan soal dengan tuntas. 

Di sini, toleransi terbangun ketika siswa dalam kondisi 

yang berbeda bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan 

dalam proses pembelajaran. Siswa normal memberi ruang 

yang cukup bagi guru untuk menjelaskan dengan cara yang 

sesuai dengan kondisi ABK sehingga ABK bisa menyerap 

materi yang sesuai dengan kondisi mereka. 

 

 Ulangan Harian 

Ulangan harian ini biasanya diselenggarakan setelah 

guru menyelesaikan materi pelajaran. Di sini siswa 

ditekankan pentingnya menjaga kejujuran dan percaya pada 

kemampuan sendiri. Selain itu pentingnya membantu teman 

dengan menghargai kemampuan yang dimiliki oleh teman 

lain. Kesediaan bertoleransi dengan teman ABK membuat 

siswa mau menghargai teman dan membuat ABK lebih 

percaya diri ketika mengerjakan soal dengan tingkat 

kesulitan, waktu dan kemampuan yang berbeda dari 

temannya. 
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 Ujian Kenaikan Kelas 

Ujian Kenaikan Kelas (UKK) dilaksanakan setahun 

sekali pada semester genap. UKK ini diselenggarakan sebagai 

bentuk evaluasi untuk kenaikan kelas. UKK dilaksanakan 

secara terjadwal dan diselenggarakan langsung oleh pihak 

sekolah. Khusus untuk ABK, soal dibuat tersendiri oleh oleh 

guru Bimbingan dan Penyuluhan yang juga berperan sebagai 

psikolog sekolah. 

Untuk ABK mengerjakan soal dengan cara berbeda-

beda. ABK hiperaktif diberikan soal yang tidak berbeda 

dengan siswa normal, namun ia mengerjakan soal sesuai 

dengan suasana hatinya, akibatnya ia sering mengerjakan 

soal di luar jadwal. ABK borderline mau mengikuti soal sesuai 

dengan jadwal normal, namun ia mengerjakan soal dengan 

tingkat kesulitan yang lebih rendah. ABK spectrum autis tidak 

mendapat soal yang tidak berbeda dengan siswa lainnya, 

tetapi waktunya pengerjaannya panjang sekali, karena 

jawaban tertulis hampir selalu disertai dengan gambar baik 

yang berkaitan dengan soal maupun yang tidak berkaitan. 

ABK kategori kesulitan belajar diberikan soal dengan tingkat 

kesulitannya di bawah teman-temannya. Mereka juga 

membutuhkan waktu lama dan bimbingan guru dalam 

menyelesaikan soal-soal ujian.  
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 Kegiatan ujian kenaikan kelas di kelas inklusif 

ternyata mampu mendorong siswa untuk mempunyai sikap 

toleran. Mereka mamahami perlakuan khusus kepada ABK 

karena kondisi mereka memang berbeda. 
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BAB X 

Strategi Interaksi  

di Sekolah Inklusif 

 

 

 Interaksi dilihat dengan memetakan anggota 

masyarakat tutur yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas 

komunikasi tersebut, yaitu ABK, siswa, dan guru. Keberadaan 

ABK menjadi anggota kunci masyarakat tutur yang diteliti, 

karena keberadaannya yang menjadikan kekhasan sebuah 

sekolah inklusif. Analisis interaksi ini terutama melihat 

bagaimana strategi interaksi antara anggota masyarakat 

tutur dengan ABK yang ada di dalamnya. 

 Interaksi antara anggota masyarakat tutur dengan ABK 

terkait dengan kompetensi komunikasi yang dimiliki. Secara 

normatif, interaksi akan berlangsung dengan yang baik bila 

seorang penutur menguasai kompetensi komunikasi. 

Kompetensi ini akan memandu perilaku komunikasi seorang 

penutur untuk dapat diterima oleh anggota masyarakat tutur 

lainnya. Kompetensi juga akan membantu penutur 
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menggunakan atau menginterpretasi pesan-pesan yang 

disampaikan oleh anggota masyarakat tutur lainnya. 

 Analisis strategi ini dilakukan dengan melihat 

kompetensi komunikasi dari anggota masyarakat tutur pada 

aktivitas komunikasi yang telah dirumuskan pada bab 

sebelumnya. Berdasarkan kerangka pemikiran yang 

dipaparkan dalam bab I, analisis ini dilakukan dengan melihat 

empat macam kompetensi komunikasi masyarakat tutur, 

yaitu 1) pesan verbal, yaitu pesan yang disampaikan oleh 

anak sebagai anggota masyarakat tutur secara lisan maupun 

tulisan, 2) pesan nonverbal, yaitu pesan selain pesan verbal 

yang disampaikan anak sebagai  anggotamasyarakat tutur, 3) 

norma interaksi, yaitu aturan-aturan yang disepakati anggota 

masyarakat tutur dalam proses interaksi, dan 4) strategi 

mencapai tujuan, yaitu cara-cara yang ditempuh anak sebagai 

anggota masyarakat tutur dalam mencapai tujuan interaksi. 

 

X.1 Analisis Strategi Interaksi Anak di Sekolah Inklusif 

 Interaksi di sekolah inklusif berlangsung antara guru, 

siswa dan anak Berkebutuhan Khusus. Guru memiliki 

berbagai cara dalam berkomunikasi. Bagaimana 

menyampaikan materi pelajaran dengan siswa yang memiliki 

karakteristik yang berbeda. Materi harus dapat dipahami 
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oleh siswa dan Anak berkebutuhan Khusus yang berada di 

kelas. Berbagai strategi interaksi harus dilakukan.  

Berikut ini strategi interaksi yang dilakukan guru agar 

materi pelajaran yang disampaikan dapat dipahami semua 

siswa. Penjelasan strategi akan disampaikan melalui 

peristiwa-peritiwa komunikasi yang terjadi di dalam kelas. 

 

1) Mengawali Pelajaran 

  Situasi komunikatif mengawali pelajaran dilakukan 

pagi hari saat bel masuk sekolah berbunyi. Siswa 

mempersiapkan diri untuk masuk kelas dengan berbaris rapi 

di depan kelas dan membaca doa-doa serta berlatih hafalan 

surat-surat pendek.  

 

 Pesan verbal 

 Pada peristiwa komunikasi yang menjadi bagian dari 

kegiatan mengawali pelajaran beberapa ABK menyampaikan 

pesan secara verbal khususnya ketika berusaha menirukan 

hafalan doa-doa dan surat-surat pendek sebelum memasuki 

kelas. Meskipun tidak lancar seperti teman lainnya, ABK 

berusaha mengikuti apa yang dibacakan oleh teman-

temannya. Guru sering memberikan instruksi dan motivasi 

secara verbal pada ABK untuk menjaga konsentrasi mereka 
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agar tetap fokus pada doa-doa dan surat-surat pendek yang 

sedang dibacakan serta dihafalkan. Beberapa ABK yang 

kemampuan dalam menyampaikan pesan verbalnya kurang, 

biasanya hanya diam saja, dan akan bereaksi ketika dituntun 

guru dengan cara menirukan ucapan guru atau juga 

mengikuti ucapan teman-temannya. Untuk ABK yang 

memang sulit bagi guru untuk mengajaknya terlibat dalam 

kegiatan ini terlihat dari responnya dengan selalu 

mengeluarkan kata-kata yang “males ah......nggak asyik”. 

Beberapa teman juga sering mengingatkan ABK secara 

verbal. Misalnya: “Ridwan sudah salam belum sama Bu guru?” 

Ridwan meresponnya dengan mengajak Guru bersalaman. Ini 

contoh pesan Verbal yang disampaikan oleh ABK.  

 Dalam berinteraksi dengan ABK, guru dan siswa lain 

sering menggunakan pesan secara verbal walaupun lebih 

sering direspon oleh ABK dengan pesan secara nonverbal 

baik melalui ekspresi wajah, maupun gerakan. Pesan secara 

verbal dapat dipahami oleh ABK walaupun kadang-kadang 

harus diulang dan harus disertai juga dengan pesan 

nonverbal. 

 

 Pesan nonverbal 

 Pesan nonverbal sangat kental muncul pada diri ABK. 

Ekspresi datar pada wajah yang menandakan mereka 
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sekedar ikut-ikutan saja ketika mengikuti teman-temannya 

membacakan doa dan surat-surat pendek. Dengan motivasi 

yang diberikan terlihat perubahan ekspresinya lebih 

bersemangat dan tatapan matanya tertuju pada guru dan 

mengikuti apa yang diucapkan guru yaitu dengan terlihat dari 

gerakan bibirnya. Sedangkan ABK tetap menunjukkan 

penolakannya dengan berlari-lari mengelilingi barisan 

teman-temannya. ABK mau mengikuti kegiatan membaca 

doa, namun  tidak bertahan lama. Perhatian Bimo kembali 

beralih pada mainan yang dipegangnya. Untuk beberapa, 

mereka mau mengikuti kegiatan berbaris dan berdoa tetapi 

sangat sulit untuk berkonsentrasi.  Hal ini terlihat dari 

ekspresi wajah dan tatapan mata yang kosong. Bahkan ada 

ABK yang harus diingatkan untuk menyalami guru ketika tiba 

di sekolah. 

 Namun ketika guru mengajak siswa bermain tepuk 

tangan dengan berbagai modifikasi yang menarik terlihat 

kegembiraan pada semua siswa termasuk pada ABK. Bahkan 

ada ABK yang sulit sekali untuk diam akhirnya mau 

bergabung dan bertepuk tangan dengan ekspresi wajah yang 

menunjukkan dia sangat senang. Teman-teman ABK yang lain 

yang tadinya tidak bisa fokus dan tidak semangat sangat 

terlihat menikmati tepuk angsa dan tepuk anak sholeh yang 

mengandung pesan-pesan menjadi anak yang baik.  
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 Dalam situasi komunikasi ini pesan nonverbal verbal 

terlihat lebih mudah dipahami dan mempengaruhi ABK baik 

dalam menerima pesan maupun dalam menyampaikan 

pesannya. ABK melaui gerakan dan ekspresi wajah terlihat 

merespon apa yang disampaikan oleh guru dan teman laiinya. 

Dari berbagai peristiwa dalam situasi komunikatif mengawali 

pelajaran terlihat ABK paling respon pada kegiatan tepuk 

tangan yang didesain dengan menarik dan berisi pesan-pesan 

yang berguna. 

 

 Norma Interaksi  

 Norma-norma yang harus diikuti ketika proses 

interaksi ini berlangsung adalah siswa biasanya ketika datang 

ke kelas menyalami guru terlebih dahulu. Beberapa ABK 

perlu diingatkan oleh teman-temannya apakah sudah 

memberikan salam kepada guru. Sebelum memulai pelajaran 

seluruh siswa harus berbaris rapi di depan kelas. Kegiatan ini 

selain untuk melatih kedisiplinan sekaligus juga melatih 

siswa mengucapkan doa-doa. Ketika ABK tidak bisa 

mengikuti beberapa aturan secara otomatis, guru dan teman-

teman lainnya membantu mengingatkan dan memotivasi. Hal 

ini terlihat ketika mengingatkan ABK untuk memberikan 

salam kepada guru, atau ketika ABK tidak mau ikut berbaris, 

mereka ikut mengingatkan dan maklum dengan kondisi 
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temannya. Teman-teman tidak memandang kekurangan t 

ABK sebagai penghalang bagi mereka dalam berinteraksi.  

 

 Strategi untuk mencapai tujuan 

 Strategi komunikasi guru agar ABK mau terlibat dan 

mengerti serta memahami apa yang disampaikan guru 

melalui situasi mengawali pelajaran adalah memotivasi 

diantaranya dengan selalu memanggil nama ABK agar 

konsentrasi dan mengikuti doa yang sedang dibacakan 

bersama-sama. Membimbing khusus bacaan doa bagi ABK. 

Beberapa teman juga selalu mengingatkan ABK untuk 

mengikuti aturan-aturan atau menegur bila ABK berlaku di 

luar aturan. ABK sendiri juga berusaha berkompromi dengan 

memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru maupun 

teman-temannya walaupun tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Hal ini mereka lakukan agar guru tidak marah 

dan teman-teman mau mengakui keterlibatan mereka dalam 

situasi tersebut. 

 

2) Pelajaran Olahraga 

 Senam irama merupakan bagian dari pelajaran olah 

raga yang sangat disukai oleh siswa. Mereka berada 

dilapangan dan menggerakkan badan sesuai irama. Kegiatan 

ini sering diselingi dengan candaan antar siswa . Kegiatan 
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senam irama ini hampir rutin dilakukan seminggu sekali 

sebelum melakukan kegiatan olah raga lainnya seperti sepak 

bola, bulutangkis, atletik. ABK berbaur dengan teman-

temannya melakukan senam di lapangan. Mereka terlihat 

lebih rileks dibanding ketika berada di dalam kelas dan 

mencoba berinteraksi dengan teman-teman lainnya. 

 
 Pesan Verbal 

 Guru memberikan istruksi dengan menyampaikan 

pesan secara verbal. Dengan menggunakan pengeras suara 

guru meminta siswa untuk membuat barisan yang rapi, 

memberikan aba-aba agar siswa meluruskan dengan teman 

di depan dan disampingnya. Setelah itu guru memberikan 

motivasi agar siswa mau mengikuti gerakan senam dan 

memperhatikan gerakan yang benar dari guru yang berada di 

depan. Mulailah guru meneriakkan aba – aba senam dimulai 

dengan hitungan dan musik dari tape recorder yang disertai 

dengan pengeras suara sebagai tanda siswa harus 

menggerakan badan melalukan gerakan senam mengikuti 

irama.  

 

 Pesan Nonverbal 

 Pesan verbal guru  dalam memberikan aba-aba senam 

direspon siswa dengan melakukan gerakan senam. Dengan 
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mencontohkan gerakan senam guru mengkomunikasikan 

materi senam. Untuk beberapa siswa yang tidak bersemangat 

atau tidak bisa mengikuti gerakan guru memberi contoh dari 

jarak yang dekat bahkan membantu menggerakkan tangan 

mereka khususnya untuk ABK. Pesan nonverbal lain yang 

disampaikan adalah ketika guru mengeraskan suaranya 

dalam memberi aba-aba untuk menyemangati siswa, 

memanggil nama-nama  siswa dan ABK agar mau 

menggerakkan badan.  ABK lebih memahami pesan 

nonverbal guru ketika guru melakukan gerakan senam di 

depan dan langsung menirukannya. Sedangkan suara keras 

dalam memberikan aba-aba atau ketika dipanggil namanya 

akan lebih menjaga konsentrasi mereka karena beberapa 

ABK sangat mudah beralih konsentrasinya. 

 

 Norma Interaksi  

 Semua siswa diharuskan untuk berbaris rapi dan 

mengambil tempat di lapangan olah raga. Mereka harus 

melakukan gerakan senam sesuai dengan aba-aba dan 

mengikuti irama musik. Siswa harus menyimak instruksi 

guru dan memperhatikan kapan memulai gerakan senam. 

Selain itu karena belum hafal gerakan maka mereka harus 

melihat gerakan yang benar yang dicontohkan oleh guru. 

Siswa yang tidak melakukan gerakan akan ditegur guru. ABK 
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yang memang kesulitan menyesuaikan gerakan dengan 

teman lainnya biasanya berusaha menggerakkan badannya 

terutama setelah guru memanggil nama mereka ABK 

berusaha ikut dalam kegiatan senam irama supaya tidak 

ditegur guru atau teman lainnya. 

 

 Strategi untuk Mencapai Tujuan 

 Guru selalu menyemangati atau memotivasi ABK agar 

mau menggerakkan badannya mengikuti irama. ABK 

berusaha mengikuti gerakan senam walaupun sering tidak 

sesuai dengan teman-teman lainnya. Untuk memperbaiki 

gerakan ABK guru biasanya memberi contoh di depan mereka 

atau membantu menggerakkan tangan mereka agar sesuai 

dengan irama. Siswa-siswa lain juga selalu mengingatkan 

temannya yang ABK untuk bergerak bila terlihat mulai malas 

atau berhenti bergerak. Dan hal ini juga direspon oleh ABK 

dengan ikut bergerak. Jadi ABK berusaha mengikuti gerakan 

senam untuk merespon instruksi guru dan teman-teman 

mereka termasuk ketika mereka tidak ingin ditegur lagi. 

 

3) Kegiatan Bercerita 

 Pelajaran bercerita merupakan bagian dari pelajaran 

Bahasa Indonesia. Di awal pelajaran guru membacakan cerita 

terlebih dahulu. Tema yang dipilih hari itu adalah cerita 
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tentang Mawar Merah yang berisi pesan agar sebagai 

makhluk hidup kita tidak boleh sombong, mengecilkan 

kehadiran orang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan 

orang lain dan kehadiran orang lain punya makna dalam 

hidup kita. Setelah guru bercerita kemudian terjadi tanya 

jawab antara guru dan siswa. Banyak yang tertarik dengan 

cerita tersebut dan mengajukan pertanyaan pada guru. Untuk 

ABK guru memancing dengan pertanyaan untuk mengetahui 

respon ABK terhadap cerita yang disampaikan oleh guru. 

Pelajaran dilanjutkan dengan memberi kesempatan pada 

siswa untuk menceritakan kembali cerrita ”Mawar Merah” di 

depan kelas. ABK juga didorong untuk berani tampil kedepan 

bercerita dengan dibimbing oleh guru. 

 

 Pesan Verbal 

 Guru mengawali pelajaran dengan bercerita tentang 

bunga mawar merah yang sombong dan tidak bisa memaknai 

kehadiran teman lainnya. Pesan yang disampaikan guru 

secara verbal di dengarkan siswa dengan penuh antusias. Hal 

ini terbukti dengan mereka berebut maju ke depan untuk 

menceritakan kembali Bunga Mawar Merah dan 

menyampaikan pesan verbalnya dalam bercerita dengan baik 

dan jelas. Begitu juga ketika guru menyampaikan pertanyaan 

siswa bisa menyampaikan jawabannya baik secara lisan 
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maupun tertulis. Untuk ABK guru menuntun agar mereka 

mampu memahami cerita yang disampaikan dengan 

menyampaikan pertanyaan secara lisan dan membantu 

mereka dalam memberikan jawaban baik secara lisan dan 

tulisan. Dalam situasi ini guru banyak membimbing ABK 

dengan menggunakan pesan secara verbal dan mendorong 

ABK mengungkapkan secara verbal. 

 

 Pesan Nonverbal 

 Pesan nonverbal disampaikan ketika dalam bercerita 

guru banyak menatap ke ABK. Guru menyampaikan 

pertanyaan dan membimbing ABK dengan posisi yang dekat 

bahkan dengan menepuk pundak ABK untuk memotivasi. 

Tepuk tangan dari teman-teman ketika ABK mampu 

menjawab pertanyaan merupakan bentuk apresiasi untuk 

kemampuan ABK.  Ketika siswa lain dengan sabar menunggu 

ABK menjawab yang membutuhkan waktu yang cukup lama 

juga merupakan bentuk perhatian pada kehadiran ABK. Hal 

ini menunjukkan bahwa teman-teman lain mengerti kondisi 

dan mendukung ABK dalam belajar. Ketika guru memberi 

kesempatan dan membimbing ABK dalam menjawab 

pertanyaan menunjukkan bahwa guru menghargai kehadiran 

ABK dan pesan ini berpengaruh pada sikap siswa lainnya 

terhadap ABK. 
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 Norma  Interaksi 

 Ketika guru bercerita, siswa mendengarkan dengan 

penuh perhatian. Mereka mengajukan pertanyaan dengan 

mengangkat tangan terlebih dahulu. Teman-teman lainnya 

berusaha mendengar. Sering ABK menjawab pertanyaan 

dengan suara yang pelan dan sangat lambat siswa lain juga 

berusaha menghargainya. Bahkan ketika ABK mau maju ke 

depan bercerita mereka menghargai dengan tepuk tangan. 

Sikap ini karena contoh yang diberikan guru yaitu ketika ada 

yang berbicara harus mendengarkan. 

 

 Strategi mencapai tujuan 

 Agar ABK bisa memahami apa yang diceritakan, guru 

mengajukan berbagai pertanyaan dan membimbing ABK 

untuk menjawabnya. Untuk meningkatkan percaya diri ABK, 

mereka diminta tampil ke depan dan teman-temannya 

memberikan apresiasi dengan bertepuk tangan untuk 

menghargai apa yang sudah dilakukan oleh teman ABKnya. 

Siswa ABK juga berusaha menjawab pertanyaan dan 

bercerita sesuai dengan kemampuannya untuk bisa dihargai 

oleh teman lainnya.  
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4) Pelajaran Menabung 

 Tema menabung dalam pelajaran bahasa Indonesia 

membahas tentang pentingnya menabung. Menabung harus 

dibiasakan sejak kecil. Selain itu juga diajarkan kepada siswa 

tempat-tempat menabung yang baik, bisa di rumah, di 

sekolah atau di Bank. Cara menabung yang paling mudah 

adalah dengan menyisihkan uang jajan setiap harinya. Dalam 

situasi ini siswa belajar untuk menceritakan pengalamannya 

masing-masing yang berkaitan dengan menabung, 

mendengarkan cerita pengalaman temannya dan 

mengajukan pertanyaan bila ada yang ingin diketahui. 

 

 Pesan Verbal 

 Pelajaran Bahasa Indonesia kali ini guru mengambil tema 

menabung . Tema menabung disampaikan dengan metode 

berbagi pengalaman antar sesama siswa. Beberapa siswa 

non-ABK berbagi cerita tentang kebiasaannya menabung. 

Mareka bercerita menyampaikan pengalaman melalui pesan 

verbal tentang menabung, misalnya tempat menabung yaitu 

di sekolah, di rumah maupun di Bank. Cara mendapatkan 

uang untuk menabung misalnya dengan menyisihkan uang 

jajan atau menabung uang hasil pemberian ayah, ibu atau 

saudara lainnya. Kemudian guru membujuk ABK untuk 

menceritakan pengalamannya juga dalam menabung yaitu 
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dengan cara menanyakan apakah mereka pernah menabung. 

Untuk membantu ABK bercerita guru memancing dengan 

berbagai pertanyaan dan teman-teman lainnya juga boleh 

bertanya. ABK juga mampu bercerita secara verbal dengan 

cara menjawab pertanyaan guru dan temannya walaupun 

membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga 

membutuhkan juga kesadaran guru dan teman-temannya 

dengan kondisi ABK. 

 

 Pesan Nonverbal 

 Guru memberikan motivasi dan bujukan kepada ABK agar 

mau menceritakan pengalamannnya dalam menabung. 

Kemudian guru mulai memberi pertanyaan yang 

mengarahkan pada jawaban tentang pengalaman ABK . ABK 

berusaha menjawab dengan suara pelan dan ekspresi wajah 

serta tatapan mata yang menggambarkan keragu-raguan. 

Tapi ketika teman-teman mau mendengarkan dan merespon 

dengan menyampaikan pertanyaan (walaupun dalam 

menjawab harus dibantu guru) ABK menjadi percaya diri  

yaitu dengan perubahan pada ekspresi wajah dan tatapan 

matanya. Komunikasi nonverbal menggambarkan perasaan 

ABK yang sesungguhnya. Selain itu dengan keberadaan guru 

tepat disampingnya membuat ABK lebih berani ketika harus 

bercerita atau menjawab pertanyaan karena merasa nyaman. 
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 Norma Interaksi 

 Dalam situasi ini norma-norma interaksi yang 

terbangun adalah bagaimana menghargai orang lain sesuai 

dengan keadaan atau kondisinya. Jadi ketika teman-teman 

sedang berbagi pengalaman, maka yang lain harus 

mendengarkan bahkan beberapa memberi respon. Begitu 

juga ketika ABK sedang berbagi pengalaman, teman-teman 

mau mendengarkan bahkan juga mengapresiasi. Bahkan 

ketika guru memberi motivasi, beberapa teman juga ikut 

memotivasi ABK untuk mendukung  apa yang akan dilakukan 

oleh ABK. 

 

 Strategi Mencapai Tujuan 

 Guru berusaha membujuk ABK agar mau 

menceritakan pengalamannya tentang menabung. Untuk 

membantu ABK agar bisa bercerita, guru membantunya 

dengan memberikan berbagai pertanyaan. Teman-teman lain 

juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh ABK dan 

bahkan meresponnya, hal ini agar ABK mau dan merasa 

nyaman ketika menyampaikan pengalamannya. Apresiasi 

tepuk tangan yang sudah sering mereka lakukan 

meningkatkan kepercayaan diri ABK. Sedangkan ABK 

berusaha dengan kemampuannya menceritakan 
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pengalamannya dengan menjawab pertanyaan guru dan 

beberapa teman. 

 

5) Menghafal Asma al Husna  

 Mengafal Asma al Husna dengan cara yang menarik agar 

memudahkan siswa dalam menghafal. Metode bermain 

dengan alat Indra untuk membantu siswa mengingat Asma 

Allah. Metode ini ternyata cukup membantu siswa mengingat 

dengan cepat dan mampu menjawab berbagai pertanyaan 

guru yang berkaitan dengan Asma al Husna. Cara belajar yang 

menyenangkan cukup membuat siswa antusias, bahkan ABK 

yang biasanya sulit dimotivasi untuk ikut dalam  pelajaran 

ternyata mau terlibat dengan keinginannya sendiri.  

 

 Pesan Verbal 

 Menghafal Asma al Husna melalui pesan verbal yang 

disampaikan dengan cara tebak-tebakan sangat menarik 

perhatian siswa. Bahkan ABK mampu menjawab tebak-

tebakan tentang asma Allah yang diberikan oleh guru. Mereka 

lancar menyampaikan jawabannya secara verbal. Pesan 

verbal disampaikan guru ketika memberikan tebakan, 

memanggil nama siswa termasuk ABK untuk menjawab dan 

merespon jawaban siswa termasuk memotivasi siswa untuk 

memberikan apresiasi terhadap jawaban teman yang benar. 



 

174 | Komunikasi Antarpribadi dalam Pendidikan Anak di Sekolah Inklusif 

 

 Pesan Nonverbal 

 Pesan nonverbal terlihat dari ekspresi wajah siswa, 

tepuk tangan, berebutan mengangkat tangan untuk 

menjawab tebakan guru. Mereka sangat senang dan antusias 

dengan metode menghafal Asma al Husna melalui tebak-

tebakan. ABK terlihat antusias, wajah ceria bahkan ikut 

mengangkat tangan menjawab pertanyaan. Guru tetap 

memotivasi dan merespon keberanian ABK dengan meminta 

ABK yang mengangkat tangan untuk menjawab peretanyaan-

pertanyaan bersama teman-teman lainnya. Teman-teman 

lain juga terlihat mendukung apa yang dilakukan guru, hal ini 

terlihat mereka mau menunggu ABK dalam menjawab dan 

bertepuk tangan ketika ABK mampu menjawab. 

 

 Norma Interaksi 

 ABK mampu mematuhi norma-norma diantaranya 

mengangkat tangan ketika akan menjawab dan menunggu 

instruksi guru untuk menjawab setelah guru memanggil 

nama mereka. Mereka mengangkat tangan ketika guru selesai 

membacakan tebakannya. Apresiasi berupa tepuk tangan 

diberikan teman-teman ketika teman ABK mampu menjawab 

pertanyaan. Selain itu guru menegur bila ada siswa  yang 

mecemooh jawaban teman lainnya yang tidak benar. 
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 Strategi mencapai Tujuan 

 Guru mengubah pesan untuk menyampaikan materi 

pelajaran dalam bentuk tebak-tebakan untuk menarik 

perhatian siswa. Dan cara ini terbukti mampu membuat 

ketertarikan dan siswa memberikan perhatiannya termasuk 

ABK. Selain menarik, metode ini juga membantu siswa 

menjadi mudah dalam menghafal Asma al Husna. Siswa 

termasuk ABK mengangkat tangan agar bisa menjawab 

tebakan. ABK juga berusaha menjawab setelah guru 

mempersilakan mereka. Apresiasi berupa tepuk tangan 

untuk menghargai apa yang sudah mampu dilakukan oleh 

teman-temannya. 

 

6) Waktu Istirahat 

 Waktu istirahat dimanfaatkan oleh siswa untuk 

melakukan berbagai aktivitas. Saat mereka beristirahat dari 

rutinitas belajar dikelas biasanya mereka jajan ke kantin, 

duduk-duduk atau bercengkerama di selasar kelas, berlari-

lari di halaman sekolah. ada yang bermain bola dilapangan 

sekolah, bahkan ada juga yang kembali ke kelas untuk makan 

bekal atau makanan yang dibeli dari kantin atau bermain 

bersama. Menghirup udara di luar kelas membuat mereka 

begitu antusias. Dalam situasi komunikatif istirahat inilah 

siswa saling berinteraksi. ABK dan siswa lainnya berinteraksi 
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bersama, bahkan kadang-kadang guru juga terlibat di 

dalamnya. 

 

 Pesan Verbal 

 Waktu istirahat adalah waktu yang ditunggu-tunggu 

oleh siswa. Begitu bel berbunyi mereka berlarian keluar 

kelas. Tempat yang dituju pertama adalah kantin sekolah. 

Setelah jajan kebanyakan siswa kembali ke kelas lagi 

(walaupun ada yang bermain bola atau duduk-duduk di 

selasar kelas). Di kelas mereka biasanya bercengkerama dan 

bercanda sambil makan makanan yang sudah dibelinya 

dikantin. Masing-masing bercerita tentang berbagai topik, 

ada yang bercerita tentang barang baru yang dimilikinya, 

cerita tentang pengalaman liburan, tayangan televisi, berita 

tentang bola yang saat itu sedang menjadi topik hangat. 

Obrolan di selingi dengan pesan verbal ABK meminta 

bantuan pada temannya untuk membelikan makanan di 

kantin (karena kantin letaknya di lantai satu sehingga ABK 

yang tunadaksa kesulitan untuk turun dari kelasnya yang 

berada di lantai dua). Walaupun  komunikasi yang terjadi satu 

arah namun hal ini cukup untuk mengisi kekosongan bagi 

ABK yang sulit bergaul dan hanya snediri selama waktu 

istirahat. 
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 Pesan Nonverbal 

 Pesan nonverbal terlihat pada siswa termasuk ABK 

ketika mereka bergabung bersama mengisi waktu istirahat 

dengan bermain. Bermain susun gelas dan berlarian seolah 

ABK dan siswa lain merasa kondisi mereka sama dan tidak 

kekurangan apapaun. Padahal dalam permainan tersebut 

ABK juga harus berlari. ABK yang tunadaksa seolah lupa pada 

kondisi fisiknya. Suasana yang tanpa tekanan ini dibangun 

bersama oleh siswa. Bagaimana teman-teman memberikan 

porsi peran yang sama pada ABK dalam bermain misalnya 

dalam permainan ketika ABK harus mengejar dan mencari 

temannya walaupun kondisi fisiknya berbeda. Dengan 

teriakan yang memberi semangat untuk terus mengejar 

temannya justru menjadikan ABK termotivasi dan berada 

pada posisi yang sejajar dengan teman-teman lainnya. Dari 

ekspresi wajah tergambar keceriaan, kepuasan dan semangat 

yang sangat tinggi pada ABK.  

 Untuk ABK yang tidak bisa bergaul dengan teman 

lainnya kedekatan yang diberikan oleh guru melalui obrolan 

selama kegiatan istirahat terlihat memberikan kontribusi dan 

ruang bagi ABK untuk berbagi ceritanya dan memberikan 

ketenangan. Hal ini terlihat dari ekspresi wajahnya yang 

sudah dihiasi oleh senyuman. 
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 Norma Interaksi 

 Sportivitas dalam bermain dibangun bersama oleh 

siswa dalam memainkan permainannya. Tidak boleh curang 

(mengintip ketika menjadi kucing), harus menjalankan 

perannya dalam permainan yang penentuannya dilakukan 

dengan hom pim pah. Mau mengejar teman-temannya. 

Bersembunyi dalam area yang terjangkau serta menghargai 

temannya dengan usaha yang telah dicapainya. Komitmen 

juga dibangun sehingga permainan berjalan dengan baik. 

Setelah bel tanda istirahat berakhir, mereka juga mengakhiri 

permainan dan bersiap untuk menerima pelajaran kembali. 

Bagi ABK yang bercengkerama dengan guru selama istirahat, 

mendengarkan obrolan guru, berusaha menjawab apa yang 

ditanyakan menjadikan interaksi terbangun dengan baik. 

 

 Strategi Mencapai Tujuan 

 Untuk dapat diterima dalam lingkungannya ABK 

terlihat berusaha bergabung dalam kegiatan bersama teman-

teman lainnya. Usaha ABK untuk terlibat dalam permainan 

dengan peran yang tidak dibedakan dari teman lainnya 

adalah salah satu upaya bagi ABK agar dapat diterima dengan 

baik pada lingkungannya. Kemampuan adaptasi yang baik ini 

memberikan nilai positif untuk penerimaan ABK di kelas. 

Teman-teman juga membantu ABK untuk nyaman dalam 
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suasana yang mereka jalani karena sikap teman-teman lain 

yang tidak memandang mereka mempunyai kekurangan 

ketika terlibat dalam permainan tersebut. Kedua usaha ini 

memudahkan pencapaian tujuan membangun kebersamaan 

di antara mereka. Bagi ABK yang masih membutuhkan 

bantuan guru untuk membangun kepercayaan dirinya juga 

terlihat berusaha lebih nyaman menjawab berbagai obrolan 

guru seputar pengalaman dan kebiasaan sehari-hari sehingga 

mereka tidak sendiri lagi dan tetap mampu membangun 

interaksi walaupun masih hanya dengan gurunya. 

 

7) Hafalan Surat-surat Pendek 

 Hafalan surat-surat pendek dalam al Quran dilakukan 

untuk mengkondisikan siswa agar berusaha terus menghafal 

surat-surat pendek tersebut. Setiap hari siswa diberi waktu 

menghafal surat-surat pendek dalam al Quran di sela-sela jam 

pelajaran sekolah. Untuk memotivasi siswa dalam menghafal 

mereka harus menunjukkan kemampuan dalam menghafal di 

depan guru dan akan diberi penilaian.  

 

 Pesan Verbal 

 Dalam menghafal surat pendek guru memberikan 

bantuan kepada siswa berupa teks ayat- perayat untuk 

masing-masing surat yang harus dihafal pada hari itu. Pesan 
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dalam bentuk tulisan ini membantu siswa dalam menghafal. 

Untuk siswa lain  bantuan tulisan ini cukup bagi mereka 

untuk menghafal. Namun tidak untuk ABK. Mereka 

memerlukan bantuan guru untuk membacakan ayat-per ayat 

dalam surat Ad Dhuha agar mereka bisa menghafal. Motivasi 

guru dengan cara membacakan terus menerus masing-

masing ayat agar cepat hafal. Evaluasi untuk melihat 

kemampuan siswa dalam menghafal adalah mengetes 

mereka satu persatu dalam menghafal surat Ad Dhuha tanpa 

melihat catatan. Sedangkan untuk ABK evaluasinya adalah 

mereka diminta melafalkan surat hanya beberapa ayat saja. 

 

 Pesan Nonverbal 

 Pesan nonverbal terlihat dari apresiasi yang diberikan 

guru ketika siswa berhasil menghafalkan surat pendek dalam 

al Quran. Keberhasilan disampaikan guru dalam bentuk 

pemberian nilai dan pujian bila siswa berhasil menghafal. 

Dan ini direspon siswa dengan senyuman dan kata ”yes”. Bagi 

ABK kalau mereka sudah mampu menghafal satu ayat saja 

diapresiasi guru dengan senyuman dan kata ”bagus”. ABK 

pun tersenyum, teman lain juga ikut memberikan apresiasi 

”hore”.  
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 Norma Interaksi 

 Ketika menghafal mereka berada ditempat duduk 

masing-masing, setelah hafal mereka baru maju ke depan dan 

menunggu giliran untuk di dievaluasi oleh  guru. Mereka mau 

menunggu ketika guru harus membantu ABK dalam 

menghafal. Begitu juga ketika ABK berani untuk di evaluasi 

oleh guru, teman-teman biasanya memberikan kesempatan 

terlebih dahulu dan memberikan respon dan motivasi agar 

ABK bisa. Bagi ABK yang belum berani biasanya teman lain 

memberikan semangat. 

 

 Strategi Mencapai Tujuan 

 Agar memudahkan siswa menghafal guru 

membuatkan teks yang diketik dengan rapi per ayat. Bahkan 

untuk ABK cara guru ditambah dengan membacakan ayat per 

ayat untuk masing-masing ABK. Kemudian mengevaluasi 

dengan cara mengevaluasi kemampuan hafalan mereka 

tentang surat pendek. Memberikan apresiasi tentang 

keberhasilan menghafal, bahkan untuk satu ayatpun bagi 

ABK sudah diapresiasi oleh guru dan teman. Apresiasi teman 

juga membantu ABK dalam menghafal. ABK juga terlihat 

berusaha menghafal walaupun dengan kemampuan yang 

berbeda dari teman-teman lainnya. 

 



 

182 | Komunikasi Antarpribadi dalam Pendidikan Anak di Sekolah Inklusif 

 

8) Mewarnai Gambar  

 Mewarnai gambar dalam Pelajaran Seni Budaya juga 

menjadi salah satu favorit pelajaran dalam kelas. Mereka 

bebas berekspresi dengan mewarnai gambar atau 

mengambar sesuai yang mereka inginkan. Beberapa ABK juga 

cukup antusias. ABK yang spectrum autis terlihat cukup 

punya kemampuan yang bagus dalam menggambar sehingga 

menjadi acuan bagi temannya dan mendapat pujian baik dari 

teman maupun dari guru.  

 

 Pesan Verbal 

 Dalam situasi komunikatif mewarnai gambar ada 

penyampaian pesan verbal antara Bimo yang merupakan 

ABK kategori spectrum autis dengan teman- teman lainnya. 

Dialog terjadi ketika teman-teman mengomentari gambar 

ABK yang bagus, mereka saling berkomentar. Selain itu juga 

guru memberikan pujian dan komentar tentang gambar ABK 

dan teman-teman lainnya. Sementara ABK tidak memberikan 

respon secara verbal. Ketika beberapa teman meminjam 

peralatan gambar ABK yang memang lengkap dan selalu 

dibawa setiap hari karena sangat suka menggambar. 
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 Pesan Nonverbal 

 Pesan nonverbal sangat dominan disampaikan oleh 

ABK kategori spectrum autis. Merespon kekaguman teman-

temannya terhadap gambar hasil karyanya. ABK sangat 

bangga yang ditunjukkan dengan senyuman dan ekspresi 

wajah yang menunjukkan dia cukup bangga dan senang. 

Ketika teman akan meminjam peralatan gambar ABK juga 

meresponnya secara nonverbal, melihat sebentar ke arah 

temannya lalu memberikannya. Tapi ketika dia 

membutuhkan peralatan itu kembali, dia tidak berkata 

apapun dan langsung mengambilnya kembali  walaupun 

teman sedang memakai. 

 

 Norma Interaksi 

 Dalam situasi komunikatif mewarnai gambar, dalam 

membangun interaksi banyak kaidah-kaidah yang dibangun. 

Diantaranya adalah meminta izin bila akan meminjam 

sesuatu dan jangan lupa mengucapkan terimakasih bila 

mengembalikannya. Selain itu perlunya memberi apresiasi 

terhadap karya orang lain dan harus percaya akan 

kemampuan sendiri. Ketika gambar Bimo bagus, maka teman 

lain memberikan apresiasi kekagumannya, tetapi tidak perlu 

meniru dan mereka tetap harus menggambar sesuai dengan 

kemampuan dan kreativitasnya masing-masing.  
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 Strategi Mencapai Tujuan 

 Dengan menggambar yang bagus ABK akhirnya 

berhasil mendapat apresiasi dan pujian dari teman dan 

gurunya. Hal ini memberikan semangat pada Bimo untuk 

mewarnai dan menggambar lebih baik lagi. Bagi teman-

teman yang lain mereka juga berusaha menggambar dengan 

baik. Apresiasi dan pujian dari guru dan teman-teman lainnya 

sangat berarti bagi ABK dalam membangun kepercayaan 

dirinya melalui gambar yang dihasilkan. 

 

9) Pelajaran Praktik Shalat 

 Belajar shalat dilaksanakan untuk mengajarkan pada 

siswa gerakan shalat, serta bacaan shalat yang benar 

sehingga siswa dapat menjalankan ibadah shalat dengan 

benar. Belajar yang disertai dengan praktik ini dilaksanakan 

di aula sekolah dan dibimbing langsung oleh guru kelas. 

Kekhusukan dalam shalat juga menjadi bagian dari materi 

yang diajarkan. Sehingga semua siswa termasuk ABK harus 

belajar khusyu dalam shalat. 

 

 Pesan Verbal 

 Pesan verbal disampaikan ketika menyuarakan Adzan, 

membaca bacaan-bacaan dalam shalat. Dalam praktik shalat 

ini murid bersama-sama melafalkan bacaan-bacaan dalam 
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shalat. Guru membimbing mereka dengan mengoreksi 

bacaan yang masih salah. Dalam peristiwa ini terlihat ABK 

kurang dapat mengikuti. ABK yang dibimbing khusus oleh 

guru sulit untuk melafalkan pesan verbalnya, dia hanya diam 

dan mengikuti gerakan saja. Pesan Nonverbal 

 Siswa tetap fokus, salah satunya karena guru selalu 

berkeliling dan meminta mereka agar konsentrasi. Pesan 

nonverbal yang disampaikan oleh ABK adalah tatapan mata 

yang kosong, ekspresi wajah yang datar yang sering 

menggambarkan ABK sedang melamun. Keragu-raguan juga 

tergambar pada ABK, misalnya ketika takbir dia harus 

mengulang berkali-kali karena selalu merasa ragu-ragu 

dengan apa yang dilakukan. Namun ABK tetap mengikuti 

semua kegiatan, berada pada barisan teman-teman ketika 

berlatih Shalat. 

 

 Norma Interaksi 

 Siswa sudah sangat paham bahwa shalat harus 

dilaksanakan dengan khusyu tidak boleh main-main. Jadi 

walaupun hanya berlatih mereka tetap harus khusu. Kalau 

yang tidak khusu akan ditegur oleh guru. Ridwan yang ABK 

walaupun sulit bagi dia untuk menyesuaikan diri dengan 

teman-temannya, paham bahwa dalam praktik shalat ini dia 

harus ikut dalam barisan walaupun gerakan dan bacaan 
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shalatnya belum lancar. Sementara teman-teman lain juga 

sangat memaklumi kehadiran ABK. Mereka sangat maklum 

dan tidak meladeni ketika ABK sempat mengganggu karena 

maklum dengan keadaan ABK sehingga tidak terjadi 

perselisihan antara siswa lain dengan dengan ABK. 

 

 Strategi Mencapai Tujuan 

 Guru selalu mengingatkan kepada siswa dan ABK 

bahwa shalat harus dilaksanakan dengan khusyu termasuk 

ketika akan memulai belajar shalat. Seluruh siswa dibimbing 

dalam bacaan dan gerakan shalat yang benar agar mereka 

dapat menjalankan shalat sesuai dengan syariat agama. Ada 

ABK yang kelihatannya ragu-ragu, belum menguasai gerakan 

dan bacaan shalat dibimbing khusus oleh guru dengan 

mengoreksi langsung gerakan ketika sujud dan rukuk. 

Membimbing ABK memang  sulit terutama ketika dia tidak 

menyukai apa yang dilakukannya. Guru biasanya mencari 

cara-cara baru untuk mendekati ABK. 

 

10) Shalat Dhuhur Berjamaah 

 Shalat dhuhur berjamah rutin dilakukan oleh siswa di 

sekolah. Untuk kelas  satu sampai kelas tiga shalat 

dilaksanakan di kelas masing-masing. Sedangkan kelas 4, 5 

dan 6 dilaksanakan di masjid sekolah. Hal ini ditujukan untuk 
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mengajarkan pada  siswa dan ABK tentang pentingnya shalat 

berjamaah dan melatih disiplin dalam mengerjakan shalat. 

Pelaksanaan shalat berjamaah juga membangun 

kebersamaan. ABK, siswa lain, guru mempunyai kedudukan 

yang sama dalam shalat berjamaah.  

 

 Pesan Verbal 

 Pesan verbal yang disampaikan ketika shalat 

berjamaah adalah mengumandangkan Iqomat, bacaan dalam 

shalat, doa-doa setelah shalat, serta dzikir. Selain itu ada 

ceramah singkat dari guru tentang berbagai topik, diataranya 

kejujuran, kedisiplinan, hormat terhadap orang tua. Pesan 

verbal ini dominan dengan doa dan bacaan dalam shalat. 

Dalam shalat ini salah satu ABK ditunjuk oleh guru untuk 

menjadi Imam. ABK yang sudah mengalami kemajuan yang 

cukup signifikan dalam pengendalian dirinya, dipercaya oleh 

teman-teman dan guru dalam memimpin shalat. Selain itu 

pesan verbal juga disampaikan guru ketika meminta ABK dan 

siswa untuk tertib dan tenang menjelang shalat. 

 

 Pesan Nonverbal 

 Pesan nonverbal dominan dengan gerakan-gerakan 

dalam shalat. Shaf yang rapi dalam shalat diperhatikan. 

Kekhusukan terpancar dari wajah beberapa siswa yang 
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shalat. Kepercayaan mereka terhadap Imam yaitu ABK 

membuat mereka melakukan gerakan- gerakan shalat secara 

bersama-sama. Ridwan memposisikan dirinya dibarisan 

paling ujung sebagai gambaran bahwa dia memang selalu 

ingin sendiri. Sementara ada ABK yang  berpindah-pindah 

barisan menyelip dianrtara teman-temannya. Namun teman-

teman selalu memberi tempat kalau masuk diantara mereka. 

Guru berusaha menertibkan ABK dengan memegang 

tangannya. Tergambarkan dengan jelas dalam shalat 

berjamaah ini kebersamaan seluruh anggota kelas.  

 

 Norma Interaksi 

 Dalam shalat semua harus khusyu, membentuk shaf 

yang rapi dan lurus. Semua makmum harus menyimak 

bacaan dan memberi kepercayaan pada abk sehingga bisa 

mengikuti gerakan abk secara bersama-sama. Abk dengan 

kondisi tertentu terlihat tidak memiliki kesulitan untuk 

bergabung bersama teman-temannya dalam shalat 

berjamaah. Melihat abk yang berpindah-pindah tempat 

terlihat dimaklumi oleh temannya dengan selalu memberikan 

tempat diantara mereka. 
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 Strategi Mencapai Tujuan 

 Memberikan kepercayaan kepada Abk untuk menjadi 

Imam, sehingga ABK cukup percaya diri. Hal ini juga 

menimbulkan kepercayaan pada diri teman-teman lainnya. 

ABK lain dengan bimbingan guru, pengertian dari teman-

temannya akhirnya belajar beradaptasi dengan 

lingkungannya dan pada akhirnya berusaha melaksanakan 

shalat berjamaah bersama teman-temannya dengan khusyu. 

Motivasi dan bimbingan guru juga terus diberikan terutama 

untuk menjaga konsentrasi ABK. 

 

11) Belajar Mengaji di Masjid 

 Belajar mengaji di masjid diawali dengan 

pengelompokan siswa berdasarkan kemampuannya dalam 

membaca al Quran. Bagi yang belum pandai membaca 

dimasukkan dalam kelompok Iqro, yang lain masuk dalam 

kelompok al Quran. Dalam situasi komunikatif belajar 

mengaji diajarkan cara mengaji yang benar, cara bersikap 

yang baik ketika mengaji. Pelajaran mengaji berlangsung di 

masjid dengan guru yang sangat disiplin sehingga semua 

siswa harus mengikuti peraturan dan disiplin yang 

diterapkan oleh guru. ABK juga harus menyesuaikan diri 

dalam situasi ini termasuk mengulang-ngulang bacaan 

sampai benar.  
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 Pesan Verbal 

 Ketika semua siswa sudah duduk rapi di dalam masjid, 

guru memberikan beberapa nasehat terlebih dahulu. 

Kemudian memberi contoh bacaan surat dalam al Quran 

dengan Tajwid yang benar. Masing-masing kelompok diminta 

membaca bersama-sama. Bacaan akan berhenti dan diulang 

kembali ketika ada yang salah, begitu seterusnya. Mambaca 

bersama dimulai dari kelompok Iqro dahulu, baru kemudian 

kelompok al Quran. Ketika ada yang mengobrol sementara 

kelompoknya belum mendapat giliran, guru menegur dengan 

keras. ABK bergabung dengan kelompoknya masing-masing. 

ABK ada yang masuk ke kelompok Iqro cukup sulit 

konsentrasi. Mereka termasuk yang kena teguran keras dari 

guru. Sementara  ABK kategori tunadaksa masuk dalam 

kelompok al Quran tidak memiliki kesulitan dalam 

kemampuan membaca al Quran. 

 

 Pesan Nonverbal 

 Pesan nonverbal terlihat saat awal mereka masuk 

masjid. Suasana hening tercipta, dan semua siswa termasuk 

ABK siap menerima pelajaran mengaji hari itu. Bagi ABK yang 

termasuk dalam kelompok Iqro terlihat ekspresi ketakutan 

ketika guru marah karena mereka tidak lancar juga dalam 

membaca Iqro. Selain itu ekspresi ketakutan juga terlihat 
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ketika guru menegur mereka yang berbincang dengan 

temannya. Pesan nonverbal juga disampaikan oleh abk  yang 

tunadaksa ketika meminta bantuan temannya ke kamar kecil. 

 

 Norma Interaksi 

 Ketika berada di masjid siswa sudah memahami 

bahwa mereka harus tertib, tidak boleh bercanda atau 

bercengkerama. Ketika aturan ini tidak dipatuhi maka guru 

atau teman lain akan mengingatkannya. Mendengarkan 

orang yang membaca al Quran adalah suatu keharusan dan 

berpahala, pemahaman ini yang selalu ditanamkan pada 

siswa sehingga ketika ada teman yang sedang membaca al 

Quran yang lain harus mendengarkan. Norma interaksi yang 

juga muncul dalam situasi komunikatif ini adalah semangat 

memberikan pertolongan kepada teman lain yang 

membutuhkan bantuan. Hal ini dibuktikan oleh siswa yang 

selalu siap membantu ABK untuk berbagai hal. 

 

 Strategi mencapai Tujuan 

 Berusaha untuk duduk tenang dan menyimak ketika 

teman atau kelompok lain sedang membacakan al Quran 

adalah strategi dari siswa termasuk ABK agar mereka 

mendapat pahala dan juga tidak ditegur oleh guru. Sebelum 

diminta membaca, mereka belajar membaca al Quran sendiri 
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terlebih dahulu. Ketika ada bacaan yang salah mereka juga 

mengulangnya kembali sampai guru meminta agar bacaan 

diteruskan. Bagi ABK  dalam membaca dia sudah tidak ada 

masalah, dan rajin berlatih. Kesulitan lain adalah ketika 

pelajaran mengaji di Masjid dia ingin ke kamar kecil. Karena 

memang Abk tunadaksa kesulitan untuk melakukannya 

sendiri mengingat toilet letaknya di lantai satu sementara 

tempat mengaji di lantai dua.  

 

12) Latihan Soal Bahasa Indonesia 

 Guru membuat soal yang berbeda untuk siswa di 

kelas. Dengan kode masing-masing siswa paham mana soal 

yang diperuntukkan bagi mereka. Membedakan soal untuk 

ABK dan siswa lain untuk menyesuaikan dengan kemampuan 

masing-masing. Latihan soal diberikan untuk mengetahui 

pemahaman siswa dalam menyerap pelajaran yang 

disampaikan oleh guru. Penjelasan tambahan bagi ABK 

diberikan secara khusus oleh guru agar mereka bisa 

memahami dan mampu mengerjakan soal yang diberikan. 

 

 Pesan Verbal 

 Pesan verbal disampaikan ketika guru menjelaskan 

tentang materi pelajaran secara singkat sebelum 

memberikan soal. Penjelasan pertama diberikan kepada 
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siswa secara keseluruhan, setelah itu guru memberikan soal 

yang ditulis di papan tulis. Soal yang diberikan ada dua 

macam. Soal A untuk semua siswa non ABK, soal B untuk 

siswa ABK. Setelah itu guru memberikan instruksi agar siswa 

mengerjakan soal A. Kemudian guru memberi penjelasan 

materi lagi kepada siswa ABK yang dilanjutkan dengan 

pengerjaan soal B untuk ABK. Selama mengerjakan soal guru 

banyak memberikan penjelasan materi ulang kepada ABK 

secara personal. Pendampingan dengan komunikasi antar 

pribadi kepada ABK yang memang posisi duduknya selalu 

berada di depan dilakukan terus sampai ABK berhasil 

menuntaskan soal yang diberikan. 

 

 Pesan Nonverbal 

 Soal yang diberikan untuk ABK mempunyai tingkat 

kesulitan yang berbeda dengan siswa non ABK lainnya. 

Namun tetap saja ABK mengalami kesulitan, hal ini 

diekspresikan melalui raut wajah dan tatapan matanya. ABK 

hanya memandang soal yang ada di papan tulis tanpa 

mengerjakannya. Situasi ini ditangkap oleh guru yang 

kemudian memberi bimbingan bagaimana mengerjakan soal 

tersebut. Dengan usaha yang keras melalui konsultasi yang 

dilakukan oleh ABK kepada guru sampai 5 kali, pada akhirnya 

soal berhasil dituntaskan. Ekspresi gembira tergambar dalam 
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wajah ABK dan guru pun terlihat senang dengan senyuman 

yang mengiringi kata ”bagus”. Kesediaan teman lainnya 

memberi ruang dan waktu agar guru membimbing ABK 

mendukung keberhasilan ABK menuntaskan soal latihan 

bahasa Indonesia hari itu. 

 

 Norma Interaksi 

 Saling menghargai dan saling mendukung sudah 

tercipta sejak lama di kelas Abu Bakar ash Shidiq ini. Guru 

selalu memberi pengertian kepada siswa agar memahami 

kondisi dan membantu ABK dalam belajar. Jadi teman-teman 

di kelas sangat memahami dan menghargai keberadaan ABK. 

Mereka sangat toleran ketika guru menyediakan waktu 

khusus untuk membimbing ABK secara personal. Selain itu 

perlakuan khusus untuk ABK dengan membedakan soal juga 

diterima dengan baik. Ketika guru harus memberikan 

bimbingan kepada ABK, siswa lain tidak 

mempermasalahkannya dan mengerjakan soal yang 

diperuntukkan bagi mereka dengan suasana yang tenang. 

 

 Strategi Mencapai Tujuan 

 Menjelaskan dengan cara yang berbeda termasuk 

dalam pemilihan bahasa antara siswa ABK dan non ABK 

adalah salah satu cara agar seluruh siswa tanpa terkecuali 
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dapat memahami materi pelajaran yang disampaikan. 

Termasuk dalam pembedaan kategori soal adalah cara 

evaluasi yang disesuaikan dengan kemampuan siswa masing-

masing. Guru tidak bosan-bosannya mengingatkan seluruh 

siswa untuk saling membantu dan mengerti kondisi 

temannya termasuk menyadari keberadaan  ABK di kelas. 

 

13) Ulangan Harian  

 Ulangan harian diselenggarakan secara rutin setelah 

guru menyelesaikan materi pelajaran di setiap bab yang 

biasanya disesuaikan dengan tema-tema yang telah 

ditentukan seperti air, ruang angkasa, dsb. Ulangan harian ini 

dilakukan untuk seluruh mata pelajaran dan dilakukan untuk 

mengevaluasi kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran 

yang diberikan oleh guru. Soal untuk ABK dibuat secara 

khusus dengan didominasi oleh gambar yang biasanya dibuat 

oleh guru BP atau guru kelas masing-masing. 

 

 Pesan Verbal 

 Pesan verbal berisi penjelasan dan pengarahan 

singkat yang berkaitan dengan soal. Dalam ulangan harian 

yang menjadi standar evaluasi dan nilainya masuk ke dalam 

perhitungan nilai rapor , siswa mengerjakan soal yang sudah 

diketik rapi di kertas. Khusus untuk ABK harus mengerjakan 
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soal yang dibuat oleh guru BP atau Psikolog sekolah. Soal 

secara umum didominasi dengan pertanyaan yang berbentuk 

kalimat. Sedangkan soal untuk ABK sebagian besar berisi 

gambar dan dicetak berwarna. Bagi yang tidak jelas dengan 

soal-soal, siswa menanyakan langsung kepada guru. 

Sedangkan untuk ABK pengerjaan soalnya didampingi oleh 

guru, bahkan ada yang dibantu dijelaskan oleh guru untuk 

setiap nomor soal. 

 

 Pesan Nonverbal 

 Pesan nonverbal dominan dalam soal yang 

diperuntukkan bagi ABK. Soal itu sebagian besar berisi 

gambar dan dicetak dengan berwarna. Hal ini untuk 

memudahkan ABK dalam memahami soal yang diberikan. 

Keberadaan guru disamping ABK selain membantu 

menjelaskan isi soal juga memberikan ketenangan ABK 

dalam mengerjakan soal. Hal ini terlihat pada ekspresi ABK 

yang terlihat tenang ketika guru berada di sebelahnya, 

sementara ketika tidak ada guru di sisinya ABK terlihat resah 

bahkan sering menengok mencari guru. 

 

 Norma Interaksi 

 Norma interaksi yang dibangun dan dipatuhi ketika 

ulangan adalah mengerjakan dengan kemampuan sendiri dan 
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tidak boleh mencontek atau melihat pekerjaan teman. Ketika 

ABK kesulitan menjawab, teman yang berada di sebelahnya 

meminta bantuan guru untuk membimbing ABK dan tidak 

memberi jawaban soal. Hal ini dipatuhi bersama oleh seluruh 

siswa. 

 

 Strategi Mencapai Tujuan 

 Pembuatan soal yang sebagian besar berisi gambar 

dan dicetak berwarna sangat membantu ABK dalam 

mengerjakan soal. Gambar lebih mudah dimengerti oleh ABK. 

Selain itu dengan pendampingan secara personal oleh guru 

yang berada disampingnya membuat ABK lebih tenang dan 

mampu mengerjakan soal yang diberikan. 

 

14) Ujian Kenaikan Kelas  

 Ujian Kenaikan Kelas (UKK) dalam pelaksanaannya 

dikelola oleh sekolah sehingga ada jadwal khusus yang 

diberlakukan. UKK dilaksanakan pada semester genap 

sebagai penentu nilai untuk kenaikan kelas. UKK berlangsung 

selama seminggu (tujuh hari). Soal bagi ABK diberikan 

berbeda dan dibuat oleh guru BP atau Psikolog sekolah. Soal 

untuk ABK didominasi gambar dan dicetak berwarna untuk 

memudahkan ABK dalam mengerjakannya. Waktu 
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mengerjakan untuk ABK kadang juga disesuaikan dengan 

tingkat kemampuan dan suasana hati pada diri ABK. 

 

 Pesan Verbal 

 Sebelum pelaksanaan UKK guru mengulang materi 

secara singkat dengan tanya jawab bersama semua siswa. 

Setelah itu siswa memulai mengerjakan soal secara tertulis 

pada lembar jawaban yang sudah disediakan oleh sekolah. 

Bila ada pertanyaan pada soal guru berusaha 

menjelaskannya. 

 

 Pesan Nonverbal 

 Dalam menjawab soal UKK Bimo ABK kategori 

spectrum auits selalu menyertakan gambar dalam setiap 

jawabannya. Hal ini sudah menjadi kebiasaan Bimo. Dia lebih 

mudah berekspresi melalui gambar sehingga membutuhkan 

waktu yang cukup lama dalam mengerjakan soal. Ilman yang 

juga ABK mendapat soal yang sama dengan siswa lainnya 

karena memang tidak ada masalah dalam kemampuan 

akademiknya. Tetapi masalahnya adalah dalam 

mengerjakannya. Ilman baru mau mengerjakan bila suasana 

hatinya sedang bagus. Dan dia mengerjakannya tidak seperti 

teman lain duduk di meja, tetapi tidur-tiduran di lantai. 

Teman-teman tidak merasa terganggu, mereka tetap fokus 
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pada soal masing-masing. Karena menunggu suasana hati 

yang bagus, ABK sering harus mengerjakan sekaligus dua soal  

dalam satu waktu jadwal UKK karena jam sebelumnya ABK 

mogok mengerjakan. Situasi ini ditolelir oleh guru dan teman 

lainnya. 

 

 Norma Interaksi 

 Selain kejujuran yang selalu ditanamkan dalam tiap 

UKK, toleransi juga terbangun dengan baik. Perbedaan soal 

dan waktu pengerjaan bagi ABK sangat dimaklumi oleh 

teman lainnya. Ketika ABK harus tidur-tiduran di lantai 

mereka maklum dan tidak terganggu. Atau ketika waktu 

istirahat ABK belum selesai mengerjakan soal UKK, teman-

teman lain bermain di luar kelas agar tidak mengganggu ABK 

yang sedang menyelesaikan soal. 

 

 Strategi Mencapai Tujuan 

 Memberikan soal yang berbeda baik pada bobot 

materi ataupun bentuk serta jumlah soalnya adalah cara agar 

ABK mampu memahami soal. Membiarkan ABK mengambil 

tempat yang nyaman agar mau dan merasa nyaman dalam 

mengerjakan soal sebagai salah satu upaya guru agar Ilman 

menuntaskan dalam mengerjakan soal-soal UKK. Termasuk 

ketika ABK harus dipangku dan dibujuk agar mau 
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mengerjakan soal UKK. Selain itu memanfaatkan waktu 

istirahat untuk membantu ABK menuntaskan pengerjaan soal  

adalah cara-cara yang ditempuh agar UKK bisa dituntaskan 

oleh semua siswa. 

 

15) Makan Siang Bersama 

 Kegiatan makan siang bersama dilaksanakan secara 

rutin sesudah shalat dhuhur. Semua siswa bersama guru 

makan bersama di kelas. Sebagian besar pengadaan makan 

siang siswa dengan catering yang dipesan kolektif dari 

sekolah, namun ada juga yang membawa dari rumah. 

Sebelum makan siswa harus mencuci tangan terlebih dahulu, 

kemudian berdoa dan ditutup juga dengan doa. 

 

 

 

 

 

Gambar ABK saat kegiatan makan siang bersama 

 

Gambar di atas memperlihatkan kegiatan makan bersama. 

ABK ikut bergabung bersama teman-temannya ketika makan. 
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Namun ada juga ABK yang senang menyendiri ketika kegiatan 

makan siang berlangsung.  

 

 Peristiwa Komunikasi 

 Peristiwa komunikasi dalam situasi komunikatif 

makan siang bersama adalah doa bersama sebelum dan 

sesudah makan, candaan dan obrolan antar siswa maupun 

siswa dengan guru selama makan siang berlangsung, 

menukarkan atau memberikan sebagian makanan yang 

dimilikinya kepada teman lain, atau sebaliknya menerima 

dari teman lain.  

 

 Komponen Komunikasi 

Partisipan:   

 Yang menjadi partisipan dalam peristiwa ini adalah 

seluruh siswa dan guru. Pada saat makan siang akan dimulai 

masing-masing siswa sudah mempunyai makanan dalam 

sebuah tempat/rantang warna merah, hijau bagi yang 

berlangganan catering atau kotak makanan masing-masing 

bagi yang membawa dari rumah. Doa dipimpin oleh seorang 

siswa yang biasanya diminta oleh guru. Guru sering meminta 

ABK untuk memimpin doa baik sebelum maupun sesudah 

makan. 
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Latar:  

 Latar dalam peristiwa ini adalah ruangan kelas. 

Setelah dipakai shalat berjamaah ruangan dirapikan kembali, 

karpet digulung dan kursi serta bangku kembali pada tempat 

semula. Siswa bergotong royong melakukannya. Tempat yang 

sudah rapi siap digunakan untuk makan bersama. Masing-

masing siswa duduk di tempatnya dan meletakkan makanan 

di atas meja. Perkecualian bagi beberapa ABK yang meskipun 

sudah diarahkan tetapi sulit sehingga mereka mengambil 

tempat di mana mereka suka. Sebelum makan rantang atau 

tempat makan tersusun rapi di depan kelas. Setelah 

makanpun siswa merapikan rantang dengan menyusunnya 

rapi sehingga memudahkan petugas catering mengambilnya. 

Suasana ini cukup kondusif bagi siswa untuk menyantap 

makanannnya. 

 

Tujuan: 

 Tujuan dari peristiwa ini adalah selain untuk melatih 

siswa makan dengan tata cara yang benar, mengkondisikan 

mereka makan dengan senang (karena bersama-sama 

dengan temannya), saling berbagi dengan teman lainnya, dan 

menciptakan suasana kebersamaan, serta membiasakan 

berdoa sebelum dan sesudah makan untuk mensyukuri 

nikmat yang diberikan oleh Allah. 
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Isi pesan:  

 Dalam peristiwa ini isi pesannya adalah bahwa siswa 

dilatih untuk selalu bersyukur dengan nikmat yang diberikan 

oleh Allah, pentingnya berbagi kepada teman, membangun 

kebersamaan dalam kegiatan sehari-hari, serta kemampuan 

memimpin dan kemauan untuk dipimpin. 

 

Bentuk pesan:  

 Ungkapan syukur terhadap nikmat Allah dalam 

bentuk doa, saling memberikan perhatian pada teman dalam 

bentuk membagikan makanan kepada teman lain, 

membangun kebersamaan melalui obrolan dan candaan serta 

belajar memimpin melalui cara memimpin doa sebelum dan 

sesudah makan. 

 

Kaidah interaksi:  

 Aturan agar makan dengan tertib dipatuhi oleh siswa 

meskipun untuk ABK memerlukan pendekatan secara 

khusus, ketika teman memimpin doa siswa harus 

mengikutinya karena saat itu ada teman yang sedang menjadi 

pemimpin, saling berbagi dengan teman dengan cara 

memberikan sebagian yang dimiliki. 
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Genre/ tipe:  

Genre pada peristiwa komunikasi ini adalah Doa, 

obrolan, candaan. Sebelum dan sesudah kegiatan makan 

bersama diawali dan diakhiri dengan doa. Selama 

berlangsungnya kegiatan makan bersama diselingi obrolan 

dan candaan antar siswa. Siswa ABK lebih berperan menjadi 

pendengar. 

 

 Makna Komunikasi 

 Mengajarkan pentingnya mensyukuri nikmat yang 

diberikan kepada Allah melalui doa sebelum makan yang 

dibacakan bersama oleh siswa. Dalam kegiatan makan siang 

bersama juga terbangun kebersamaan, saling membagi 

makanan kepada teman lainnya dan juga terbangunnya 

suasana yang menyenangkan. 

 

16) Kepramukaan 

 Kepramukaan memiliki kegiatan beragam seperti 

berbaris, tali temali, mencari jejak , bermain tanda, 

memainkan berbagai alat permainan, dan masih banyak lagi. 

Kegiatan ini masuk dalam kurikulum atau mata pelajaran di 

Sekolah Dasar. Waktu pelaksanaannya seminggu sekali.  
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Gambar Kegiatan Hizbul Wathan 

 

Gambar di atas memperlihatkan berbagai kegiatan 

Kepramukaan diantaranya adalah permainan tradisional. 

Siswa memainkan Hulahoop dan congklak. ABK terlihat 

cukup senang ketika memperhatikan temannya bermain 

congklak.  

 

 Peristiwa Komunikasi 

 Peristiwa komunikasi dalam aktivitas komunikasi 

Kepramukaan  adalah mendengarkan dan menjalankan 

instruksi dalam kegiatan baris berbari, berdiskusi bersama 

mencari jalan keluar ketika kegiatan mencari jejak serta 

penyampaian pesan dalam bentuk verbal maupun non verbal, 

menerjemahkan pesan dalam kegiatan semaphore atau 

morse.  
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 Komponen Komunikasi 

Partisipan:  

 Partisipan dalam kegiatan ini adalah seluruh siswa 

dan guru termasuk siswa ABK. Terkadang pelaksanaan 

kegiatan Kepramukaan ini menyatukan siswa dari berbagai 

kelas sekaligus terutama bila bersifat permainan ataupun 

perlombaan. Siswa dengan seragam kebanggaan pramuka 

yang sangat khas yaitu baju atasan coklat seperti pandu dunia 

dengan celana panjang untuk laki-laki dan rok untuk 

perempuan berwarna biru tua. Mereka terlihat sangat gagah 

dan ceria. Pelajaran ini menjadi salah satu favorit dan 

ditunggu-tunggu siswa. Bagi ABK pramuka ini menjadi ajang 

bagi mereka untuk berbaur dengan teman lainnya yang relatif 

tanpa kendala karena dalam kegiatan ini tidak memandang 

perbedaan kemampuan akademis siswa. Mereka sangat 

gembira dan tidak terlihat perbedaan walaupun kondisi 

mereka berbeda. 

 

Latar:  

 Latar dalam kegiatan ini adalah outdoor atau kegiatan 

diluar walaupun kadang kala juga mengambil latar di kelas 

untuk penyampaian materi, di aula untuk kegiatan seperti 

permaianan yang melibatkan beberapa kelas sekaligus. Latar 

outdoor yang paling sering digunakan khususnya untuk 



 

Komunikasi Antarpribadi dalam Pendidikan Anak di Sekolah Inklusif |207 

 

kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik. Kegiatan mencari jejak 

menggunakan lingkungan seputar sekolah, memanfaatkan 

pohon-pohon di sekitar lapangan, lapangan olahraga, bahkan 

kantin sekolah. Kegiatan baris-berbaris mengambil latar 

dilapangan olahraga. 

 

Tujuan:  

 Tujuan peristiwa ini selain mengajarkan berbagai 

ketrampilan, juga mengajarkan pentingnya menjalin 

kebersamaan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Untuk 

menjalin kebersamaan perlu menghargai satu dengan yang 

lain termasuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh 

teman. 

 

Isi pesan: 

 Isi pesan yang disampaikan adalah siswa dilatih untuk 

memahami instruksi yang disampaikan oleh guru sehingga 

mampu melakukan apa yang menjadi tugasnya serta mampu 

menguasai ketrampilan yang diajarkan. Selain itu siswa juga 

harus mendengarkan teman lain dan saling menghargai agar 

mampu menjalin kerjasama dalam menyelesaikan tugas-

tugas yang diberikan oleh guru. 
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Bentuk pesan:  

 Dalam kegiatan kepramukaan ini penggunaan pesan 

verbal dan nonverbal hampir seimbang. Pada permainan 

morse atau semaphore dominan digunakan pesan nonverbal 

yang berupa kode-kode. Ekspresi kebahagiaan karena dapat 

’bermain” bersama bagi ABK dalam memaknai kegiatan ini 

adalah salah satu penyampaian pesan secara nonverbal. 

 

Kaidah interaksi :  

Seluruh siswa harus mengikuti aturan dalam 

permainan ketika terlibat dalam kegiatan ini. ABK yang 

terlibat juga harus mematuhi peraturan, seperti menunggu 

giliran ketika akan bermain, diperlakukan sama dalam 

permainan sehingga bila mendapat hukuman juga harus 

dijalankan. Mematuhi instruksi, saling menghargai teman lain 

diikuti dengan baik oleh siswa selama melaksanakan 

kegiatan. 

 

Genre/ tipe:  

 Genre dalam peristiwa ini adalah permainan, 

petualangan, instruksi. Dalam kegiaatan Hizbul Wathan siswa 

memainkan berbagai permainan. Selain permainan kegiatan 

juga berupa petualangan. Dalam kegiatan ini ada instruksi 

yang disampaikan oleh guru disertai dengan peraturan-
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peraturan dalam permainan atau kegiatan petualangan. 

 

 Makna Komunikasi 

 Makna komunikasi adalah mengajarkan pentingnya 

kebersamaan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, 

serta pentingnya menghargai satu sama  lain walaupun 

kondisinya berbeda. Dalam kondisi saling menghargai maka 

ABK bisa mengalahkan hambatan atau kekurangan dalam 

dirinya untuk saling bekerjasama dengan teman lainnya. 

 

17) Belajar Komputer 

 Belajar komputer di laboratorium komputer adalah 

saat yang ditunggu-tunggu oleh siswa. Kegiatan seminggu 

sekali ini menjadi penawar kejenuhan karena mereka tidak 

belajar di kelas dan berganti suasana. Selain itu siswa yang 

dari usianya masuk ke generasi yang akrab dengan teknologi 

ini, belajar komputer berarti juga sambil bermain-main 

walaupun tetap ada beberapa tugas yang harus mereka 

selesaikan. Waktu sisanya mereka akan bermain komputer 

sesuai dengan kegemarannya. 

 

 

 



 

210 | Komunikasi Antarpribadi dalam Pendidikan Anak di Sekolah Inklusif 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Kegiatan pelajaran komputer 

 

Gambar di atas memperlihatkan ABK terlibat dalam 

kegiatan praktik komputer dimana dia kelihatan bingung 

dalam mengoperasikan komputer. Sedangkan gambar 

berikutnya memperlihatkan ABK yang sangat pandai 

mengoperasikan komputer dikelilingi oleh teman-temannya 

untuk bertanya dan melihat karya ABK. Ekspresi wajahnya 

menunjukkan kebahagiaan dan kebanggaan karena menjadi 

rujukan teman-temannya.  

 

 Peristiwa Komunikasi 

 Peristiwa komunikasi yang terjadi dalam situasi 

komunikatif belajar komputer adalah instruksi yang 

disampaikan oleh guru untuk mengerjakan soal, kemudian 

tanya jawab ketika siswa tidak mengerti atau tidak paham 

dalam membuat tugas tersebut. Siswa yang sudah 

mempunyai kemampuan lebih dalam menguasai komputer 
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juga menjadi tutor sebaya secara informal dalam 

mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan pengoperasian 

komputer terhadap  temannya. 

 

 Komponen Komunikasi 

Partisipan:  

 Yang menjadi partisipan dalam peristiwa ini adalah 

seluruh siswa At Tirmizi termasuk  ABK. ABK sebenarnya 

terlihat senang dari ekspresi wajahnya ketika memasuki 

laboratorium komputer. Tetapi setelah menghadapi 

komputer terlihat wajahnya datar saja seperti biasa tidak 

berminat dan tidak paham sama sekali. Ekspresi awalnya 

hanya karena belajar di luar kelas yang mungkin membuat 

dia senang. Hal ini sangat berbeda dengan Ilman yang sangat 

antusias. Bahkan ABK menjadi siswa pertama yang sudah 

siap duduk dengan rapi di laboratorium komputer. ABK yang 

biasanya enggan dan malas mengikuti pelajaran kini sangat 

antusias. ABK mempunyai kemampuan di bidang ini lebih 

dari teman-temannya. Bahkan dia menjadi tempat teman-

temannya untuk bertanya. 

 

Latar:  

 Latar dalam peristiwa ini adalah laboratorium 

komputer. Laboratorium  dalam lingkungan sekolah ini 
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mempunyai beberapa perangkat komputer yang cukup 

memadai, walaupun jumlahnya tidak mencukupi untuk 

semua jumlah siswa sehingga ada beberapa siswa  yang harus 

bergantian dalam menggunakan komputer. Ketika masuk 

ruangan siswa juga harus melepas alas kakinya. 

 

Tujuan:  

Tujuan dalam peristiwa ini adalah mengajarkan 

ketrampilan menggunakan komputer pada siswa dan 

memberikan tugas untuk mengukur kemampuan siswa 

dalam mengoperasikan komputer. Deralam praktek 

komputer ini  selain meningkatkan keterampilan dalam 

mengoperasikan komputer juga bertujuan untuk disiplin 

dalam menggunakan waktu. Siswa harus belajar 

menggunakan waktu dengan baik dalam mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru dengan waktu yang terbatas.  

 
Isi pesan:  

 Isi pesan berkaitan dengan mengajarkan ketrampilan 

kepada siswa yang berkaitan dengan komputer, instruksi 

tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, serta bagaimana 

seorang ABK dipercaya oleh temannya karena kemampuan 

dalam menguasai komputer yang lebih dari teman-temannya 
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dan kemampuan yang dimilikinya dipandang secara objektif 

oleh guru dan teman lainnya. 

 
Bentuk pesan: 

 Pesan berbentuk verbal ketika guru menyampaikan 

instruksi, siswa menjalankan instruksi dengan mengerjakan 

tugas, serta pesan nonverbal terlihat kekaguman teman-

teman dari ekspresi wajahnya dan posisi mereka mengelilingi 

ABK ketika melihat hasil pekerjaannya. ABK menunjukkan 

wajah cerahnya serta senyuman ketiak merespon perhatian 

kekaguman dari temannya. Di saat inilah ABK bergitu percaya 

diri menjawab berbagai pertanyaan temannya.  

 
Kaidah interaksi:  

Ketertiban dan mengikuti instruksi penting dalam 

kegiatan ini karena menyangkut penggunaan peralatan. 

Penghargaan terhadap kemampuan seseorang juga diberikan 

secara spontan oleh temannya, begitu juga membantu teman 

yang belum menguasai juga dilakukan sdecara spontan oleh 

teman-teman serta bimbingan dari guru. 

 
Genre/ tipe:  

Genre dalam peristiwa komunikasi ini adalah 

instruksi dan pendampingan. Guru memberikan instruksi 

tentang tugas yang harus dikerjakan siswa dan melakukan 
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pendampingan bagi siswa dalam mengerjakan tugas. Ilman 

ABK yang ternyata mempunyai kemampuan yang cukup baik 

dalam bidang komputer mampu memberikan pendampingan 

bagi temannya dalam mengerjakan tugas termasuk 

menjawab pertanyaan. 

 
Makna Komunikasi:  

 Makna komunikasi yang muncul adalah penghargaan 

spontan yang diberikan ketika temannya berprestasi melalui 

berbagai ekspresi, juga sikap membantu yang tumbuh pada 

siswa bagi teman mereka yang perlu bantuan yang dalam hal 

ini adalah kemampuan mengoperasikan komputer. 

 

18) Pelajaran Membuat Bangun  Persegi Panjang 

 Materi dalam pelajaran matematika hari itu adalah 

membuat bangun persegi panjang baru dari susunan persegi 

panjang kecil.  Guru memberi soal:  

Buat persegi panjang baru: 1) Persegi panjang kecil yang 

berukuran 2cm x 1cm, sebanyak 4 buah dengan posisi 

mendatar, 2) Persegi panjang kecil yang berukuran 2 cmx 1 

cm sebanyak 5 buah dengan posisi tegak. Setelah 

memberikan soal yaitu dengan menulis di papan tulis, guru 

meminta siswa untuk menyelesaikan soal dengan memberi 

contoh terlebih dahulu 
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Gambar 2 Kegiatan membuat bangun persegi panjang 

 

Gambar diatas memperlihatkan siswa sedang 

menyusun bangun persegi panjang, sedangkan ABK melihat-

lihat pekerjaan temannya sambil mengelilingi kelas. Siswa 

lain tetap bisa konsentrasi dan tidak terganggu oleh ulah ABK. 

 

 Peristiwa Komunikasi 

 Peristiwa komunikasi dalam aktivitas komunikasi 

membangun persegi panjang adalah penjelasan secara lisan 

dengan disertai contoh gambar di papan tulis. Siswa setelah 

menjawab soal dibukunya mempresentasikan jawabannya di 

depan kelas. Selain itu ada pendampingan bagi ABK dalam 

menyelesaikan soal dan memahami materi pelajaran. 
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 Komponen Komunikasi 

 

Partisipan:  

 Partisipan dalam kegiatan ini adalah siswa kelas Siswa 

sedang mengikuti pelajaran matematika ini menggunakan 

alat tulis pensil, buku dan penggaris. Mereka menyimak 

materi yang disampaikan oleh guru. 

 
Latar:  

 Yang menjadi latar dalam peristiwa ini adalah ruang 

kelas dengan susunan bangku berderet dan sebagai guru 

berada di depan kelas menerangkan sambil menulis di papan 

tulis. Sedangkan Bu Intan guru lain di kelas tersebut 

berkeliling memberikan pendampingan bagi yang kurang 

memahami. Bimbingan khusus diberikan kepada ABK 

termasuk menggerakkan tangannya dalam menulis. 

Sedangkan pada ABK mencoba dibujuk agar mau duduk di 

tempat duduknya. 

 
Tujuan:  

 Tujuan yang ingin dicapai adalah mengenalkan siswa 

terhadap bangun persegi panjang dan bagaimana menyusun 

bangun tersebut. Selain itu juga melatih kemampuan siswa 

dalam mempresentasikan soal yang sudah diselesaikannnya 

di depan kelas. 
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Isi pesan:  

 Pesan berisi tentang bagaimana membangun sebuah 

persegi panjang dari beberapa persegi panjang yang kecil. 

Siswa belajar memahami bentuk persegi panjang dan 

memepresentasikannya baik di buku masing-masing maupun 

di depan kelas. ABK dibimbing sesai dengan kemampuannya 

yaitu mengenal persegi panjang secara bentuknya saja belum 

sampai menyusun. 

 

Bentuk pesan:  

 Penyampaian materi secara lisan ketika guru 

menjelaskan apa bangun persegi panjang yang dilengkapi 

juga dengan gambar dan peraga bangun. Pesan nonverbal 

lebih diperlihatkan bagaimana guru menjelaskan kembali 

pada ABK dengan jarak personal dan mengapresiasi 

pemahaman yang dicapai oleh ABK. 

  

Kaidah interaksi:  

 Seluruh siswa menyimak materi dengan duduk di 

bangku masing-masing walaupun untuk ABK tetap 

memerlukan pendampingan khusus. Bagi yang mendapat 

giliran harus mau tampil ke depan menunjukkan hasil 

pekerjaannnya. Setiap hasil diapresiasi dengan tepuk tangan 

dengan dimotivasi oleh guru. Ketika hasilnya salah guru 
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meminta diperbaiki dan melarang teman-teman lainnya 

memberikan cemoohan dengan nasihat yang disampaikan 

oleh guru. 

 

Genre/ tipe:  

Genre dalam peristiwa komunikasi ini adalah 

Instruksi, pendampingan, dan bimbingan. Siswa diminta 

menyusun bangun persegi panjang melalui soal yang 

diberikan oleh guru. Pendampingan diberikan kepada ABK 

dalam memahami materi dan mengerjakan soal yang 

diberikan oleh guru. Selain itu guru juga menjawab berbagai 

pertanyaan siswa. 

 

 Makna Komunikasi 

 Peristiwa ini mengajarkan pada siswa bagaimana 

mengenali bangun persegi panjang, serta bagaimana bangun 

tersebut dibentuk. Pendampingan yang bersifat pribadi 

kepada ABK memotivasi ABK untuk mengenal bangun  

persegi panjang melalui soal-soal yang diberikan oleh guru. 

Motivasi ini lebih mendorong ABK mau mengerjakan soal 

bersama teman-teman lainnya. 

Analisis terhadap interaksi sosial yang terjadi di kelas-kelas 

inklusif dapat memahami bagaimana pesan verbal dan 

nonverbal yang disampaikan dalam interaksi tersebut baik 
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oleh ABK, siswa lain maupun guru. Norma interaksi berusaha 

dipatuhi oleh masyarakat tutur yang berinteraksi agar tujuan 

bersama dapat dicapai. Masyarakat tutur di kelas inklusif 

tersebut memiliki berbagai strategi agar tujuan interaksi 

dapat tercapai. Berbagai pesan verbal, pesan nonverbal, 

norma-norma interaksi yang digunakan dan strategi-strategi 

dalam mencapai tujuan tergambarkan dalam bagan berikut 

ini: 

X.2 Bagan Interaksi Anak di Sekolah Inklusif 

Berikut ini Bagan interaksi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Bagan Analisis Strategi Interaksi Anak di Sekolah 

Inklusif 

                       

Strategi Interaksi 

Penggunaan  Pesan 
Verbal

Penggunaan Pesan 
Nonverbal

Penerapan 
Norma 

Interaksi

Strategi 
mencapai 

Tujuan

Peristiwa 

Komunikasi

Penggunaan Pesan Verbal
Sebagai peneguhan terhadap ekspresi nonverbal dari ABK

Komentar dan pujian dari guru dan siswa terhadap karya 

ABK

Teguran dari guru dan pengingatan dari teman saat ABK 

tidak baik

Instruksi saat permainan

Kondisi nyaman membantu ABK dalam menggunakan 

pesan verbal untuk bercerita 

Aneka teknik khusus dikembangkan guru dalam 

membimbing ABK dalam bercerita

Penggunaan Pesan Nonverbal
Ekspresi wajah ABK menunjukkan semangat saat dimotivasi atau 

mendapatkan apresiasi

Gerakan tangan dan kata seruan digunakan oleh guru dan teman lain 

sebagai apresiasi bagi ABK berhasil mengerjakan sesuatu

Ekspresi gerakan digunakan ABK jika ia menolak suatu instruksi 

Ekspresi wajah dan tepuk tangan digunakan ABK untuk menunjukkan 

ekspresi gembira

Pesan nonverbal berperan dalam membantu pamahaman ABK akan 

instruksi atau permintaan tertentu

Ekspresi wajah ABK menjadi lebih kuat ketika bercerita 

pengalamannya, guna menyiasati keterbatasan kemampuan verbalnya.

Bahasa tubuh digunakan untuk menyatakan ekspresi sikap sejajar 

dengan siswa lain saat permainan

Ekspresi wajah digunakan ABK untuk mengungkapkan keragu-raguan 

dan ketidaknyamanan terhadap suatu kondisi

Percakapan informal digunakan dalam membangun kebersamaan 

dalam masyarakat tutur

Gerakan dan ekspresi wajah ABK digunakan untuk mengekspresikan 

keasyikan dalam bekerja Jarak personal diterapkkan oleh guru untuk 

membuat ABK nyaman dalam mengerjakan soal-soal pelajaran.

Aneka teknik pesan nonverbal yang khas dikembangkan guru dalam 

berinteraksi dengan ABK

Strategi mencapai Tujuan
Motivasi dan apresiasi guru agar ABK terlibat secara 

aktif pada suatu kegiatan

ABK diberi kesempatan dalam berbagai hal

ABK paling nyaman dan terlihat perannya dalam 

genre peristiwa permainan

ABK tertentu akan berperan penting pada kegiatan 

tertentu dengan bidang yang dikuasainya

Berbagai metode khusus diterapkan guru untuk 

menerangkan dan mengevaluasi pelajaran untuk 

ABK. 

Adanya toleransi terhadap cara-cara khasyang 

diinginkan ABK, meski tidak lazin, saat ABK dalam 

mengerjakan sesuatu.

Penerapan Norma Interaksi
Toleransi terhadap sikap indisipliner ABK

ABK selalu diiingatkan untuk selalu bersikap baik, tertib, dan disiplin

ABK cukup kooperatif jika diingatkan, tetapi harus secara terus menerus

ABK diberi kesempatan dan diapresiasi

Aktivitas 

Komunikasi
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X.3 Analisis Penggunaan Pesan Verbal 

 Penggunaan pesan-pesan verbal dalam interaksi anak 

di sekolah inklusif dapat dipetakan sebagai berikut: 

a. Sebagai peneguhan terhadap ekspresi nonverbal dari ABK 

b. Digunakan untuk memberikan komentar dan pujian dari 

guru dan siswa terhadap karya ABK 

c. Digunakan untuk memberikan teguran dari guru dan 

pengingatan dari teman saat ABK tidak baik 

d. Sebagai instruksi saat permainan 

e. Kondisi nyaman membantu ABK dalam menggunakan 

pesan verbal untuk bercerita  

f. Aneka teknik khusus dikembangkan guru dalam 

membimbing ABK dalam bercerita 

 

X.4 Analisis Penggunaan Pesan Nonverbal 

 Penggunaan pesan-pesan nonverbal dalam interaksi 

anak di sekolah inklusif dapat dipetakan sebagai berikut: 

a. Ekspresi wajah ABK menunjukkan semangat saat 

dimotivasi atau mendapatkan apresiasi 

b. Gerakan tangan dan kata seruan digunakan oleh guru dan 

teman lain sebagai apresiasi bagi ABK berhasil 

mengerjakan sesuatu 

c. Ekspresi gerakan digunakan ABK jika ia menolak suatu 

instruksi  
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d. Ekspresi wajah dan tepuk tangan digunakan ABK untuk 

menunjukkan ekspresi gembira 

e. Pesan nonverbal berperan dalam membantu pamahaman 

ABK akan instruksi atau permintaan tertentu 

f. Ekspresi wajah ABK menjadi lebih kuat ketika bercerita 

pengalamannya, guna menyiasati keterbatasan 

kemampuan verbalnya. 

g. Bahasa tubuh digunakan untuk menyatakan ekspresi 

sikap sejajar dengan siswa lain saat permainan 

h. Ekspresi wajah digunakan ABK untuk mengungkapkan 

keragu-raguan dan ketidaknyamanan terhadap suatu 

kondisi 

i. Percakapan informal digunakan dalam membangun 

kebersamaan dalam masyarakat tutur 

j. Gerakan dan ekspresi wajah ABK digunakan untuk 

mengekspresikan keasyikan dalam bekerja diekspresikan 

lewat gerakan dan ekspresi wajah 

k. Jarak personal diterapkkan oleh guru untuk membuat 

ABK nyaman dalam mengerjakan soal-soal pelajaran. 

l. Aneka teknik pesan nonverbal yang khas dikembangkan 

guru dalam berinteraksi dengan ABK. 

 

X.5 Analisis Penerapan Norma Interaksi 

 Penerapan norma interaksi dalam interaksi anak di 

sekolah inklusif dapat dipetakan sebagai berikut: 
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a. Toleransi terhadap sikap indisipliner ABK 

b. ABK selalu diiingatkan untuk selalu bersikap baik, tertib, 

dan disiplin 

c. ABK cukup kooperatif jika diingatkan, tetapi harus 

diingatkan terus menerus 

d. ABK diberi kesempatan dan diapresiasi 

e. Siswa mengembangkan spontanitas dalam menolong ABK 

saat membutuhkan. 

 

X.6 Analisis Strategi Mencapai Tujuan 

 Strategi mencapai tujuan dalam interaksi anak di 

sekolah inklusif dapat dipetakan sebagai berikut: 

a. Motivasi dan apresiasi guru agar ABK terlibat secara aktif 

pada suatu kegiatan 

b. ABK diberi kesempatan dalam berbagai hal 

c. ABK paling nyaman dan terlihat perannya dalam  

peristiwa permainan 

d. ABK tertentu akan berperan penting pada kegiatan 

tertentu yang dikuasainya 

e. Berbagai metode khusus diterapkan guru untuk 

menerangkan dan mengevaluasi pelajaran untuk ABK.  

f. Adanya toleransi terhadap cara-cara khas yang 

diinginkan ABK, meski tidak lazim, saat ABK dalam 

mengerjakan sesuatu. 
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BAB XI 

Pola Komunikasi Anak di 

Sekolah Inklusif 

 

 

 Dalam penelitian etnografi, keluaran yang terpenting 

adalah pemolaan komunikasi dari masyarakat tutur yang 

diteliti. Pola komunikasi ini muncul dari hubungan yang khas 

antara komponen pembentuk aktivitas komunikasi. Pola 

komunikasi yang terpetakan merupakan pencerminan dari 

budaya khas dari suatu masyarakat tutur. 

 Pada bab sebelumnya, telah dirumuskan komponen-

komponen budaya inklusif, yang merupakan budaya khas 

dari masyarakat tutur di sekolah inklusif. Pada bab ini, 

komponen budaya inklusif yang terbangun dilihat lebih lanjut 

dengan menelaah pola komunikasi anak sebagai anggota dari 

masyarakat tutur. Dengan demikian, pola komunikasi yang 

dipaparkan pada bab ini merupakan turunan dari komponen 

budaya inklusif yang telah dirumuskan sebelumnya. Pola 

komunikasi masyarkat tutur ini dibahas menurut anggota 



 

224 | Komunikasi Antarpribadi dalam Pendidikan Anak di Sekolah Inklusif 

 

masyarakat tutur di sekolah inklusif, yaitu ABK, siswa, dan 

guru. 

 

XI.1 Pola Komunikasi ABK di Sekolah Inklusif 

1) ABK Cenderung Menggunakan Pesan Nonverbal untuk 

Menyatakan Ketidaksenangannya  

Pesan Nonverbal sering digunakan oleh ABK untuk 

merespons berbagai pesan dan perilaku teman lainnya. 

Ketika teman bersikap yang kurang berkenan di hati ABK, 

misalnya mencemooh atau tidak mau diajak bermain, 

biasanya ABK mengekspresikan perasaannya dengan 

pesan nonverbal. Ekspresi wajah terlihat marah, 

mengepalkan tangan, tanda dia marah. Selain itu ekspresi 

kesal juga disampaikan dengan membuang barang milik 

temannya.  Berbagai pesan tersebut mengomunikasikan 

bahwa ABK merasa tidak suka dengan perilaku temannya. 

 

2) ABK saat kegiatan makan siang bersama 

ABK sering mengomunikasikan kata-kata yang sama 

dalam berbagai situasi. Namun, bila diperhatikan dengan 

seksama, kata-kata tersebut mewakili perasaan ABK 

untuk kondisi-kondisi tertentu. Misalnya ada ABK yang  

selalu mengatakan ”Nggak mau ah......nggak asyik”, berarti 

dia menolak bergabung dalam kegiatan proses belajar di 
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kelas. Kata-kata ini selalu diucapkan ketika dia tidak 

tertarik untuk mengikuti kegiatan dan ketika diminta atau 

bahkan dipaksa oleh guru kalimat itu yang selalu muncul. 

Sedangkan ada ABK yang bila menolak bergabung dalam 

kegiatan atau menolak melakukan sesuatu dengan hanya 

bersikap diam dan tidak mengucapkan kata-kata apa pun 

sebagai tanda penolakan. 

  

3) ABK Menunjukkan Kenyamanan saat Keberadaan 

Personalnya Dihargai 

Ketika guru memanggil nama ABK, atau teman-teman lain 

menganggap ABK mempunyai peran yang sama dalam 

permainan, bahkan memberikan apresiasi terhadap 

keberhasilan ABK, maka ABK merasa keberadaan 

personalnya dihargai. Kondisi ini membuat ABK lebih 

percaya diri dan merasa nyaman ketika berada di tengah 

teman-temannya karena merasa dihargai dan 

kehadirannya diakui. 

 

4) ABK Menunjukkan Ekspresi Wajah Senang saat 

Mendapatkan Pertolongan Teman  

Keterbatasan yang dimiliki ABK mendorong 

terbangunnya sifat penolong pada diri teman-teman 

lainnya. Mereka yang setiap hari selalu bersama-sama di 
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kelas seolah-olah sudah tahu keterbatasan teman ABK 

sehingga membutuhkan pertolongan orang lain. 

Keterbatasan secara fisik pada seorang ABK membuat dia 

membutuhkan pertolongan dari teman ketika mau jajan 

atau ke kamar kecil. Secara spontan teman-teman 

membantunya walaupun biasanya dilakukan oleh 

beberapa siswa yang memang sudah terbiasa membantu. 

Sedangkan ABK yang mempunyai kekurangan di bidang 

akademik sering mendapat bantuan dari siswa lain dalam 

menjelaskan soal-soal yang diberikan oleh guru. Hal ini 

terbangun karena dalam keseharian siswa selalu 

berinteraksi dengan ABK dan berteman dengan baik 

sehingga keinginan menolong teman lain itu tumbuh 

dalam diri siswa. 

 

5) ABK Menunjukkan Ekspresi Bangga saat Diberi 

Kepercayaan 

Saat seorang ABK dipilih guru menjadi imam dalam shalat 

ternyata bisa diterima dengan baik oleh teman-teman 

lain. Kepercayaan dari guru direspons oleh ABK dengan 

menjadi imam yang baik, mampu berkonsentrasi 

sehingga bacaan dalam shalatnya benar. Teman-teman 

lain di kelas yang menjadi makmum juga percaya pada 

ABK yang menjadi imam dalam shalat berjamaah hari itu. 
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Shalat berjalan tertib karena terbangunnya kepercayaan 

semua pihak.  

 

6) ABK Menggunakan Ekspresi Wajah untuk  Meminta 

Apresiasi dan Pengakuan  

Kadang-kadang sikap tidak menghargai masih muncul di 

kalangan siswa. Beberapa siswa masih mengejek ketika 

ABK salah dalam menjawab atau mendapat nilai yang 

buruk. Ekspresi ketidaksenangan muncul dari wajah ABK, 

yang menungjukkan ia sebenarnya membutuhkan 

apresiasi. Dengan cepat guru atau siswa lain 

mengingatkan temannya supaya tetap memberikan 

apresiasi sebagai bentuk penghargaan terhadap ABK.  

 

7) ABK Menggunakan Ekspresi Wajah dan Gerakan Tangan 

atas Apresiasi yang Diterima  

Siswa terbiasa memberikan apresiasi terhadap apa yang 

dicapai oleh teman lainnya. Apresiasi yang diberikan 

biasanya berupa tepuk tangan atau pujian lainnya. 

Apresiasi ini mampu meningkatkan semangat siswa 

terutama ABK karena hal ini dapat meningkatkan rasa 

percaya diri ABK.  
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8) ABK Mengomunikasikan Rasa Percaya Dirinya melalui 

Berbagai Cara 

Rasa percaya diri ini muncul ketika ABK merasa mampu 

melakukan sesuatu. Kepercayaan diri bahwa ABK mampu 

didukung oleh apresiasi dan pengakuan dari teman-

temannya. Rasa percaya diri yang muncul ini 

diekspresikan dengan berbagai cara, seperti 

menunjukkan karyanya kepada teman lain, atau 

menjelaskan pada teman lain tentang pengetahuan atau 

ketrampilan yang dikuasainya. 

 

9) ABK Menjadi Tutor Sebaya bagi Siswa Lainnya untuk 

Pelajaran Tertentu 

ABK juga bisa berperan sebagai tutor bagi temannya yaitu 

pada saat ABK merasa unggul pada bidang tersebut. 

Seorang ABK yang memiliki keahlian menggambar sering 

menjadi rujukan bagi teman-teman dalam menggambar 

dan ABK dengan bangganya menunjukkan hasil gambar 

pada teman lainnya untuk menjadi acuan. Sedangkan 

seorang ABK yang terampil dalam pelajaran komputer 

dengan percaya diri menjawab berbagai pertanyaan dari 

temannya ketika harus mengerjakan tugas yang 

menggunakan komputer. 
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10) ABK Cenderung Merespons Positif jika Diingatkan untuk 

Disiplin  

Dalam kelas inklusif siswa normal secara tidak langsung 

sering membantu guru dalam membimbing teman ABK. 

Dua orang guru yang harus menangani tiga ABK dalam 

satu kelas dan 25 siswa normal lainnya terasa berat untuk 

terus memperhatikan keberadaan ABK. Beberapa teman 

terlihat sangat peduli dengan keberadaan ABK. Mereka 

sering mengingatkan ABK bila belum menyelesaikan 

tugas sekolah, mengingatkan ketika ABK belum 

bersalaman dengan guru, mengingatkan ABK yang 

terlihat malas mengerjakan soal atau mengingatkan ABK 

yang terus berlari-lari memutari kelas agar duduk diam. 

Hal ini ternyata cukup efektif untuk mengingatkan ABK 

karena kalau semua diserahkan kepada guru akan sangat 

berat mengingat siswa lain juga sangat membutuhkan 

perhatian guru. Selain itu siswa normal sering juga 

mengingatkan ABK bila mereka bersikap tidak baik. 

Ketika mengeluarkan kata-kata kasar atau memukul 

teman, maka ia akan langsung diingatkan oleh teman lain 

yang peduli. 
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11) ABK Menunjukkan Ekspresi Wajah Senang saat Menjalani 

Permainan dan Suasana yang Menyenangkan 

Suasana yang terbangun sering kali mempengaruhi 

kondisi emosi seseorang. Keceriaan yang terbangun di 

kelas ketika mereka bermain tepuk tangan bersama 

sehingga suasana menjadi ceria membawa pengaruh pada 

diri beberapa ABK. Beberapa ABK yang sehari-hari sering 

terlihat murung, menjadi ceria ketika terlibat dalam 

kegiatan tepuk tangan yang disertai dengan pesan yang 

menarik. Bahkan ABK yang biasanya tidak mau mengikuti 

kegiatan belajar di kelas terlihat keceriaan di wajahnya  

mengikuti kegiatan tepuk tangan bersama.  

 

12) ABK Menunjukkan Kesukarelaan saat Bermain dan 

Terlibat dalam Aktivitas yang Menyenangkan  

Berbagai aktivitas yang menyenangkan seperti bermain 

bersama, bertepuk tangan, berolah raga di luar kelas, 

metode tebak-tebakan dalam belajar membuat ABK 

senang. ABK, yang biasanya membutuhkan dorongan atau 

motivasi untuk menjalankan berbagai aktivitas, ternyata 

menunjukkan kesukarelaan untuk terlibat dalam aktivitas 

yang menyenangkan yang membuat dia gembira. Hal ini 

bisa dilihat dari ekspresi wajahnya yang menunjukkan 

kegembiraan, semangat yang muncul untuk terlibat 
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dalam kegiatan secara aktif dan tidak menunjukkan 

keterpaksaan.  

 

13) ABK Menunjukkan Keseriusan saat Mengikuti Kegiatan 

Keagamaan 

Kasus penelitian merupakan sekolah reguler dengan latar 

belakang keagamaan. Muatan pelajaran keagamaan cukup 

besar dalam kurikulum pelajaran. Suasana keagamaan 

juga terbangun dalam lingkungan pergaulan di sekolah. 

Kondisi ini yang mendorong seluruh siswa termasuk ABK 

memiliki semangat dan pemahaman keagamaan yang 

cukup baik. Latar belakang ini yang mendorong ABK 

cukup serius mengikuti berbagai aktivitas belajar yang 

berkaitan langsung dengan kegiatan keagamaan. ABK 

yang sering tidak serius di berbagai aktivitas, 

menunjukkan keseriusannya dalam mengikuti kegiatan 

keagamaan seperti shalat Dhuhur berjamaah, mengaji di 

Masjid, berdoa, dan membaca surat-surat pendek. 

 

XI.2 Pola Komunikasi Siswa di Sekolah Inklusif 

1) Siswa tidak Menunjukkan Ekspresi Marah kepada ABK 

saat Merasa Terganggu  

Dalam interaksi sehari-hari muncul sikap toleran 

siswa terhadap teman ABK-nya. Hal ini dilakukan 
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mengingat keterbatasan yang dimiliki ABK. Namun 

ada juga beberapa teman dalam waktu tertentu sulit 

melakukan toleransi terhadap sikap ABK terutama 

bila perilaku ABK tersebut mengganggunya secara 

langsung. Namun dengan bantuan penjelasan dari 

guru tentang keterbatasan yang dimiliki oleh 

temannya yang ABK membuat sikap toleransi itu 

akhirnya muncul dan terbangun. 

 

2) Siswa Mengembangkan Empati saat Berkomunikasi 

dengan ABK 

Keberadaan ABK sebagai anggota masyarakat tutur 

sudah sangat dipahami oleh siswa. Siswa berusaha 

menerima perbedaan kondisi ABK termasuk ketika 

melakukan komunikasi. Siswa berusaha memahami 

ketika ABK sedang dalam kondisi yang emosional yang 

ditunjukkan dengan marah di kelas atau membuang 

barang temannya. Maka siswa berusaha tidak 

terpancing dan membiarkan emosi ABK reda terlebih 

dahulu. Dalam kelas inklusif siswa terbiasa melakukan 

empati terutama bila berkomunikasi dengan ABK.  
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3) Siswa Menyebut Nama ABK saat Berkomunikasi 

Menyebut nama ABK ketika melakukan komunikasi 

dilakukan oleh siswa agar ABK bisa fokus 

memperhatikan pesan yang disampaikan. Ketika 

dipanggil atau disebut namanya, biasanya ABK akan 

langsung memberikan perhatiannya dan merasa lebih 

nyaman karena dihargai keberadaannya secara 

personal. 

 

4) Siswa Mendengarkan dan Berbagai Cerita dengan ABK  

Kebiasaan bercerita juga muncul pada siswa. Berbagai 

hal bisa menjadi topik cerita baik pengalaman yang 

baru saja dialami, acara di televisi, cerita dari buku 

sampai pada khalayan mereka masing-masing. Cerita 

ini bisa dilakukan kapan saja baik di sela-sela 

pelajaran sekolah, saat istirahat maupun ketika makan 

siang bersama. Terlihat bagi yang bisa menyajikan 

cerita menarik atau memiliki pengalaman yang sama 

akan didengarkan oleh temannya. Beberapa ABK yang 

kesulitan menyampaikan ceritanya hanya berperan 

sebagai pendengar. Namun mereka juga menikmati 

cerita tersebut terlihat dari antusias di ekspresi 

wajahnya atau adanya senyuman bahkan tertawa 

kalau cerita tersebut lucu. Beberapa ABK yang punya 

kesempatan bercerita berusaha mencari perhatian 
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teman dengan ceritanya. Terlihat dia tidak menyerah 

ketika tidak mendapat tanggapan dari temannya. ABK 

akan bercerita lagi sampai mendapat tanggapan dari 

temannya.  

 

5) Siswa Memperkuat Pesan Verbal dengan Pesan 

Nonverbal saat Berkomunikasi ABK 

Dalam berkomunikasi, pesan yang disampaikan 

kepada ABK diperkuat dengan ekspresi wajah, tatapan 

mata, gerakan tangan atau gerakan tubuh untuk 

membantu ABK memahami pesan yang disampaikan. 

Ketika akan meminjam pensil warna mereka 

menyampaikan pesan verbal meminjam sambil 

menunjuk pensil warna yang dimiliki oleh ABK. Ketika 

mengingatkan apakah ABK sudah mengerjakan PR, 

siswa menunjukkan buku mata pelajaran. Selain untuk 

memperjelas, pesan nonverbal juga disampaikan 

untuk memperkuat dan meyakinkan ABK akan 

maksud pesan tersebut. Dan ketika mereka 

menginginkan respons dari ABK maka secara otomatis 

menyertakan pesan nonverbal seperti suara lebih 

keras, irama lebih lambat, dengan tatapan mata, 
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bahkan dengan memegang bahu ABK, serta selalu 

memanggil nama ABK. 

 

6) Siswa Mengingatkan Siswa yang Terpancing Emosinya 

oleh ABK 

Keberadaan ABK di kelas inklusif terkadang cukup 

menyulitkan teman lainnya terutama ketika emosi dan 

perilakunya sedang tidak terkendali. Beberapa siswa 

sering juga terpancing emosinya ketika diganggu oleh 

ABK. Namun mereka mempunyai kebiasaan yang 

sudah terbangun sejak lama yaitu mengingatkan 

teman lain yang terpancing emosinya ketika diganggu 

oleh ABK.  

 

7) Siswa Mengembangkan Berbagai Cara Komunikasi 

Sebagai Tutor Sebaya untuk ABK 

Kesibukan guru di dalam kelas membuat waktu guru 

sangat terbatas untuk membimbing ABK. Hal ini 

sering membuat ABK mencari teman lainnya bila ingin 

bertanya sesuatu atau ketika kesulitan mengerjakan 

soal. ABK biasanya mendatangi teman yang menurut 

dia mau mengajari dan yang membuat ABK merasa 

nyaman. Beberapa siswa sudah terbiasa menjadi tutor 

sebaya yaitu mengajari teman lainnya tentang materi 
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yang belum dipahami. Mereka biasanya dengan 

sukarela melakukan hal ini. Dan guru merasa terbantu 

dengan adanya tutor sebaya yang akan membantu 

guru dalam membimbing siswa lain terutama untuk 

ABK.  

 

8) Siswa Merespons dengan Cepat Pesan Nonverbal ABK 

saat Membutuhkan Pertolongan 

Keterbatasan yang dimiliki ABK mendorong 

terbangunnya sifat penolong pada diri teman-teman 

lainnya. Mereka yang setiap hari selalu bersama-sama 

di kelas seolah-olah sudah tahu keterbatasan teman 

ABK sehingga membutuhkan pertolongan orang lain. 

Keterbatasan secara fisik pada seorang ABK membuat 

dia membutuhkan pertolongan dari teman ketika mau 

jajan atau ke kamar kecil. Secara spontan, ABK ini 

mendapat  pertolongan  dari beberapa siswa yang 

memang sudah terbiasa membantu. Sedangkan ABK 

yang mempunyai kekurangan di bidang akademik 

sering mendapat bantuan dari siswa lain dalam 

menjelaskan soal-soal yang diberikan oleh guru. Hal 

ini terbangun karena dalam keseharian siswa selalu 

berinteraksi dengan ABK dan berteman dengan baik 
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sehingga keinginan menolong teman lain itu tumbuh 

dalam diri siswa. 

 

10) Siswa Mematuhi Instruksi ABK saat ABK Dipercaya 

sebagai Pemimpin 

Saat seorang ABK dipilih guru menjadi imam dalam 

shalat ternyata bisa diterima dengan baik oleh teman-

teman lain. Kepercayaan dari guru direspons oleh ABK 

dengan menjadi imam yang baik, mampu 

berkonsentrasi sehingga bacaan dalam shalatnya 

benar. Teman-teman lain di kelas yang menjadi 

makmumnya juga percaya pada ABK yang menjadi 

imam dalam shalat berjamaah hari itu. Shalat berjalan 

tertib karena terbangunnya kepercayaan semua 

pihak.  

 

11) Siswa Memberikan Apresiasi atas Prestasi ABK 

Siswa terbiasa memberikan apresiasi terhadap apa 

yang dicapai oleh teman lainnya. Apresiasi yang 

diberikan biasanya berupa tepuk tangan atau pujian 

lainnya. Apresiasi ini mampu meningkatkan semangat 

siswa terutama ABK karena hal ini dapat 

meningkatkan rasa percaya diri.  
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12) Siswa Mengusulkan pada Guru agar ABK Diberi 

Kesempatan Terlebih Dahulu 

Mendahulukan ABK sering dilakukan oleh siswa lain 

di kelas inklusif. Sebagai contoh ketika ABK ikut 

mengacungkan tangan ketika guru memberikan 

pertanyaan. Biasanya ABK diberi kesempatan terlebih 

dahulu. Hal ini disebabkan siswa sangat senang ketika 

melihat ABK berani untuk menjawab pertanyaan guru 

dan hal ini jarang terjadi.  

 

13) Siswa Menyatakan kepada Guru dan Siswa Lain 

Tentang Keberhasilan ABK 

Keberadaan ABK sebagai warga di kelas inklusif sudah 

menjadi keluarga bersama. Siswa normal sudah 

sangat mengerti keadaan teman ABK nya dan mereka 

sudah saling kompak dan menyayangi. Mereka juga 

peduli terhadap pencapaian kemajuan ABK. Maka 

ketika melihat ABK bisa menyelesaikan soal, membuat 

gambar yang bagus, atau berhasil mengahafl surat-

surat pendek dalam al Quran mereka secara spontan 

menyampaikan kegembiraan ini baik pada teman lain 

maupun kepada guru sebagai ekspresi kegembiraan 

melihat keberhasilan temannya. 
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14) Siswa Mempercayai Kecakapan ABK saat ABK Menjadi 

Tutor Sebaya 

ABK juga bisa berperan sebagai tutor bagi temannya 

yaitu pada saat ABK merasa unggul pada bidang 

tersebut. Seorang ABK yang memiliki keahlian 

menggambar sering menjadi rujukan bagi teman-

teman dalam menggambar dan ABK dengan 

bangganya menunjukkan hasil gambar pada teman 

lainnya untuk menjadi acuan. Sedangkan seorang ABK 

yang ahli mengoperasikan komputer dengan percaya 

diri menjawab berbagai pertanyaan dari temannya 

ketika harus mengerjakan tugas yang menggunakan 

komputer. 

 

15) Siswa Menggunakan Cara yang Khas dan Spontan saat 

Mengingatkan ABK 

Bila ABK tidak mau mengikuti aturan atau ketentuan 

ketika belajar di kelas biasanya akan direspons secara 

spontan oleh teman lainnya. ABK yang sering tidak 

konsentrasi seringkali tidak memperhatikan berbagai 

ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh ABK sering 

tidak mau mengangkat tangan terlebih dahulu ketika 

akan menjawab pertanyaan guru dan langsung 

menjawab. Respons negatif secara spontan muncul 

dari teman lainnya dengan berteriak kepada ABK. ABK 
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biasanya langsung paham tindakannya salah. Bagi 

siswa maksud dari pesan ini karena mereka ingin 

proses belajar mengajar sesuai dengan aturan.  

 

16) Siswa Mengomunikasikan Kesepakatan Bersama dan 

Sportivitas dalam Permainan 

Selama proses belajar mengajar berlangsung ternyata 

banyak komitmen yang walaupun tidak disepakati 

secara formal atau tertulis  harus ditaati bersama oleh 

seluruh siswa. Ketika tidak mengerjakan PR akan ada 

sanksi yang diberikan. Hal ini juga diberlakukan bagi 

ABK yang memiliki kewajiban yang sama dalam 

mengerjakan PR. Kalau membuat keributan di kelas 

juga akan kena tegur atau sanksi. ABK yang sulit 

mengendalikan diri, atau selalu membuat keonaran 

akan dipisah dari kelas dan dimasukkan ke ruang 

Bimbingan Penyuluhan. Hal ini cukup membuat ABK 

takut dan berhati-hati dan tidak mau melanggar 

komitmen. Begitu juga ketika  bermain bersama ada 

aturan-aturan dalam permainan yang menuntut 

komitmen agar dipatuhi bersama sehingga permainan 

menjadi menyenangkan. Ketika ABK ikut serta dalam 
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permainan tersebut maka juga harus memiliki 

komitmen mengikuti aturan-aturan dalam permainan. 

Sportivitas selalu dibangun dalam proses interaksi di 

kelas inklusif. Ketika ada yang melakukan kesalahan 

harus meminta maaf, tetapi yang benar harus dibela. 

Hal ini sangat ditanamkan oleh guru terutama saat 

seorang ABK yang akhirnya bisa mengendalikan 

perilakunya untuk tidak mengganggu siswa lain. Siswa 

bersama-sama menjaga dan mengkondisikan ABK 

agar tetap berperilaku baik. ABK tersebut  diterima 

bergabung di kelas dan berjanji tidak akan nakal lagi, 

tidak membuat keonaran. Namun ketika ABK sudah 

berbuat baik dan masih dimusuhi oleh teman lainnya, 

maka teman-teman di kelas harus membela. Namun 

bila ABK yang membuat keonaran lagi maka dia 

bersedia di pindah ke kelas lain. Hal ini mengajari anak 

untuk bersifat sportif. Kalau bebuat baik harus dipuji, 

tapi kalau sebaliknya maka harus ditegur atau bahkan 

mendapat sanksi. 

 

17) Siswa Menunjukkan Sikap Setara dengan ABK dalam 

Permainan  

Dalam permainan, siswa cenderung menunjukkan 

sikap setara dengan ABK. Hal ini berbeda dengan 

proses belajar di kelas, dimana siswa normal 
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menyadari keterbatasan yang dimiliki oleh ABK 

sehingga banyak toleransi dan bantuan yang 

diberikan untuk ABK. Seorang ABK yang memiliki 

keterbatasan secara fisik ketika bergabung dalam 

permainan lempar gelas di mana ada unsur berlari dan 

mengejar dianggap sama perannya dan tidak diberi 

keistimewaan. Dia tetap harus mengejar teman dan 

sebaliknya di kejar oleh teman yang saat itu berada 

pada posisi yang kalah. Namun ABK tersebut terlihat 

tidak memiliki kendala. Ekspresi wajahnya 

menunjukkan dia senang, tidak ada hambatan dan 

dapat bergerak sama seperti temannya bahkan 

terlihat sangat antusias dan bersemangat.  

 

18) Siswa Menunjukkan Ketaatan saat ABK menjadi imam 

shalat 

Saat seorang ABK dipilih guru menjadi imam dalam 

shalat ternyata bisa diterima dengan baik oleh teman-

teman lain. Kepercayaan dari guru direspons oleh ABK 

dengan menjadi imam yang baik, mampu 

berkonsentrasi sehingga bacaan dalam shalatnya 

benar. Teman-teman lain di kelas yang menjadi 

makmumnya juga percaya pada ABK yang menjadi 

imam dalam shalat berjamaah hari itu. Shalat berjalan 
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tertib karena terbangunnya kepercayaan semua 

pihak.  

 

XI.3 Pola Komunikasi Guru di Sekolah Inklusif 

1) Guru tidak Menegur ABK saat tidak Memenuhi Suatu 

Aturan Tertentu 

Walaupun banyak toleransi yang diberikan kepada 

ABK mengingat keterbatasan yang dimilikinya, namun 

ABK juga dilatih untuk tetap menaati peraturan di 

kelas. Misalnya, ABK tetap harus berbaris sebelum 

masuk kelas, tertib ketika belajar di kelas, atau tidak 

mengganggu teman. Namun sering kali sulit meminta 

ABK untuk selalu mengikuti peraturan. Misalnya, guru 

sulit mengendalikan seorang ABK seringkali berlari 

keluar kelas ketika belajar sedang berlangsung. Di sini, 

biasanya guru membiarkannya  atau menggunakan 

cara yang lain lagi.  

 

2) Guru Mengembangkan Empati saat Berkomunikasi 

dengan ABK 

Kondisi emosi ABK yang sering tidak stabil 

membutuhkan tingkat empati guru yang tinggi ketika 

akan berkomunikasi dengan ABK. Apakah 

perasaannya sedang sedih atau gembira. Atau ada 
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permasalahan yang sedang dirasakan oleh ABK. Hal ini 

menjadi acuan bagi guru dalam merancang pesan 

ketika berkomunikasi dengan ABK.  

 

3) Guru Memperhatikan Pesan Nonverbal ABK dalam 

berkomunikasi 

Ekspresi wajah dan bahasa tubuh berperan dominan 

dalam menyampaikan pesan. Begitu juga bagi ABK. 

Keterbatasan dalam mengungkapkan pesan verbal 

membuat ABK lebih banyak menyampaikan pesan 

secara nonverbal. Untuk mengetahui apa yang 

sesungguhnya dimaksud oleh ABK maka harus 

diperhatikan ekspresi wajah dan bahasa tubuhnya 

sehingga benar-benar tahu apa yang dimaksud. 

Namun karena keterbatasan waktu, pengetahuan 

dalam memahami pesan nonverbal anak, dan jumlah 

siswa yang cukup banyak untuk diperhatikan, sering 

kali guru tidak bisa intensif dalam berkomunikasi 

dengan ABK. Hambatan ini sering menimbulkan 

ketidaksepahaman antara guru dan ABK.  
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4) Guru Mengembangkan Komunikasi Personal dalam 

Menyampaikan Pesan kepada ABK 

Guru sering menggunakan jarak dekat atau jarak 

personal ketika berkomunikasi dengan ABK. Jarak ini 

membuat ABK cukup nyaman dan mendorong ABK 

untuk berani menyampaikan keluh kesahnya atau 

permasalahan yang dihadapinya. Jarak personal  yang 

digunakan guru dalam membimbing ABK juga 

memudahkan untuk mengontrol tingkat pemahaman 

dan perilaku ABK.  

Memanggil nama ABK adalah cara yang sering 

digunakan oleh guru untuk menjaga atau 

mengembalikan konsentrasi ABK yang mudah sekali 

beralih. Hal ini juga diperkuat dengan kontak mata dan 

ekspresi wajah serta jarak personal dalam 

berkomunikasi dengan ABK. 

 

5) Guru Mendengarkan saat ABK Berkeluh Kesah 

ABK sering melakukan tindakan yang tidak terduga. 

Emosinya yang sering tidak stabil dan sulitnya 

melakukan adaptasi membuat guru harus memahami 

apa yang sedang dirasakan oleh ABK saat itu. Untuk 

mengetahui kondisi ABK caranya adalah dengan 

mendengarkan ABK, keluh kesahnya, perasaan 

bahagia atau sedih. ABK akan terbuka bila 
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didengarkan dan diberi perhatian. Dengan modal 

pemahaman terhadap apa yang dirasakan oleh ABK 

saat itu akan membantu guru dalam melakukan 

komunikasi berikutnya dengan ABK. Mengetahui 

perasaan ABK  apakah sedang senang sehingga akan 

mempermudah membujuk untuk mengerjakan soal-

soal atau mengerjakan tugas lainnya. Atau sebaliknya 

ketika perasaannya sedang tidak nyaman sehingga 

guru akan menunda memberikan soal-soal atau tugas 

lainnya.  

 

6) Guru Mengulang-ulang Pesan agar Bisa Dipahami ABK 

Mengulang-ngulang pesan dilakukan karena ABK sulit 

sekali mencerna perkataan yang disampaikan oleh 

guru. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena 

konsentrasi yang mudah beralih. Selain itu beberapa 

ABK yang mengalami gangguan belajar sulit untuk 

dapat memahami pesan yang disampaikan oleh guru. 

Hal ini mendorong guru untuk mengulang-ulang 

pesan yang disampaikan.  

Mengulang-ulang pesan juga dilakukan guru ketika 

memberikan instruksi kepada ABK. Cara memberikan 

instruksi untuk ABK berbeda dengan siswa normal 

lainnya. Ketika memberikan instruksi guru akan 

melihat kondisi ABK terlebih dahulu sehingga 
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instruksi diberikan pada saat yang tepat. Teknik 

memberikan instruksi juga dilakukan secara 

berulang-ulang karena tingkat konsentrasi ABK yang 

rendah. Selain itu bentuk pesan dalam instruksi juga 

sering dirubah dengan cara membujuk agar ABK mau 

melakukannya.  

 

7) Guru Menggunakan Pancingan Pertanyaan untuk 

Membimbing ABK dalam Bercerita  

Ketika pelajaran bercerita ABK terlihat kesulitan 

untuk mengungkapkan pemikirannya. Untuk 

membantu ABK agar mampu mengungkapkan 

pemikirannya guru membimbing dengan cara 

mengajukan berbagai pertanyaan yang harus dijawab 

oleh ABK yang berkaitan dengan tema yang akan 

diceritakan. Walaupun membutuhkan waktu dan 

proses yang cukup lama, namun ABK mampu 

mengeluarkan pemikirannya dengan dibantu 

pertanyaan-pertanyaan guru dan menyusunnya 

sebagai sebuah cerita. 

 

8) Guru  Menggunakan Pesan Nonverbal untuk 

Memperkuat Pesan Verbal 

ABK sering kesulitan memahami pesan yang 

disampaikan oleh guru. Mengaktifkan semua indera 
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adalah salah satu solusinya. Dalam berkomunikasi 

guru harus lebih atraktif mengerahkan ekspresi dan 

gerak tubuh untuk menyertai pesan verbal yang 

disampaikan. Hal ini akan membantu ABK dalam 

memahami pesan karena kalau hanya mendengar saja 

akan sulit bagi ABK yang memang sulit dalam 

konsentrasi.  

 

9) Guru Mengembangkan Media yang Berbeda untuk 

Mengevaluasi Hasil Belajar ABK 

Standar yang berbeda dibuat khusus untuk ABK 

misalnya dalam penyampaian materi, materi yang 

diberikan, soal-soal yang dibuat, cara evaluasi atau 

penilaian. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan 

kemampuan yang dimiliki oleh ABK. Pemberlakuan 

standar ini juga memungkinkan ABK meraih prestasi 

sesuai dengan kemampuannya tanpa harus 

dibandingkan dengan hasil yang dicapai oleh siswa 

lainnya karena memang kemampuan mereka berbeda. 

Pencapaian standar yang sudah diberikan juga 

membuat ABK bersemangat dan terus termotivasi 

untuk mencapai target yang memang bisa dicapai 

karena sudah disesuaikan dengan kemampuan yang 

dimilikinya. Hal ini juga didukung oleh kebijakan 

sekolah bahwa untuk siswa ABK di kelas inklusif 
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digunakan standar yang berbeda dengan siswa normal 

lainnya.  

Bagi siswa normal memberikan apresiasi terhadap 

teman ABK juga  didorong oleh kemampuan ABK 

dalam mencapai standar tertentu, misalnya 

menghargai dan mengapresiasi nilai yang diraih ABK 

walaupun standarnya berbeda. Namun evaluasi 

dengan nilai khusus yang memiliki standar yang 

berbeda selalu mendorong teman lain  memberikan 

apresiasi.  

 

10) Guru Meminta ABK untuk Belajar 

kepada Siswa Lain yang Menjadi Tutor Sebaya 

Kesulitan guru menangani keseluruhan siswa di kelas 

menjadikan ABK sering tidak tertangani dengan baik 

khususnya untuk bidang akademik. Ketika melihat 

ABK tidak bisa menguasai materi yang disampaikan 

atau kesulitan mengerjakan soal-soal yang diberikan, 

guru meminta ABK untuk bertanya atau meminta 

penjelasan kepada teman lainnya. Hal ini direspons 

dengan baik oleh ABK maupun temannya yang sudah 
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terbiasa menjadi tutor sebaya bagi teman lainnya 

khususnya ABK.  

 

11) Guru Mengingatkan Siswa Secara Berkala agar 

Menjaga Kondisi Emosi ABK  

Guru berusaha mengomunikasikan kondisi ABK 

kepada siswa lain di kelas dengan maksud agar 

dipahami bersama oleh anggota masyarakat tutur di 

kelas. Pemahaman akan kondisi ABK ini membuat 

siswa dan guru berusaha menjaga kondisi emosi ABK 

agar emosinya tetap stabil.  Guru selalu mengingatkan 

siswa agar menjaga kondisi ABK dan jangan 

mengganggu sehingga akan terpancing emosinya. 

 

12) Guru Menegur Siswa yang Mengejek ABK  

Kadang-kadang sikap tidak menghargai masih muncul 

di kalangan siswa. Beberapa siswa masih mengejek 

ketika ABK salah dalam menjawab atau mendapat 

nilai yang buruk. Namun hal ini dengan cepat 

diingatkan oleh guru bahkan siswa lain yang sudah 

sadar akan sikap menghargai orang lain.  
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13) Guru Memeluk ABK saat Kondisinya Emosinya tidak 

Stabil 

Ketika kondisi emosi ABK sedang tidak stabil biasanya 

akan marah dan berperilaku di luar kendali. Untuk 

mengatasi hal ini guru memeluk ABK agar merasa 

nyaman dan mampu mengendalikan emosinya. Selain 

itu ABK juga diminta membaca istighfar agar kembali 

tenang. 

 

14) Guru Mengulang-ulang Kalimat Motivatif untuk 

Memberikan Semangat kepada ABK 

Sebagian besar ABK memiliki kepercayaan diri yang 

rendah dibanding dengan teman lainnya. 

Ketidakpercayaan terhadap diri sendiri diakibatkan 

banyak hal, seperti kemampuan intelektual yang 

kurang dibanding teman-teman normal lainnya, atau 

kurang memiliki kemampuan dalam bersosialisasi. 

Kondisi ini sering menyebabkan mereka malas atau 

ragu-ragu dalam melakukan sesuatu sehingga 

memerlukan motivasi yang bersifat eksternal. Selain 

dari teman-teman, guru mempunyai peran yang 

sangat besar dalam memberikan motivasi pada ABK. 
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Bahkan beberapa ABK dia tidak mau melakukan 

apapun tanpa motivasi dari guru.  

 

15) Guru Memberikan Penghargaan kepada ABK jika 

Menunjukkan Prestasi 

Salah satu cara untuk memotivasi ABK adalah dengan 

memberikan apresiasi terhadap pencapaian yang 

diperolehnya. Apresiasi bisa berbentuk pujian dengan 

kata-kata yang baik, memberikan tepuk tangan, 

mengacungkan jempol atau memberikan nilai.  ABK 

sangat bahagia ketika diberikan apresiasi hal ini 

terlihat dari ekspresi wajahnya, tersenyum dan 

merasa bangga. Apresiasi membantu ABK dalam 

menyelesaikan berbagai tugas maupun soal-soal yang 

harus dikerjakan. Hal ini juga akan meningkatkan 

kepercayaan diri ABK. Bahkan dengan apresiasi 

membuat beberapa ABK mampu membagi 

kemampuan yang dimilikinya dengan menjadi adi 

tutor sebaya dengan membantu teman lainnya dalam 

bidang yang memang dikuasai ABK. Sebagai contoh 

ketika ABK dipuji gambarnya bagus oleh guru, maka 

dia  berani menunjukkan cara menggambar kepada 

teman lainnya. Atau ketika ABK dikagumi oleh teman-

temannya dengan keahlian mengoperasikan 
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komputer, maka dia berani dan mau mengajari teman-

temannya dalam mengoperasikan komputer.  

16) Guru Membuat Komitmen bersama agar ABK Berlaku 

Baik  

Memposisikan sejajar dalam berkomunikasi 

dilakukan juga oleh guru kepada ABK. Salah satunya 

adalah membuat komitmen bersama agar ABK 

berperilaku baik bila ingin menjadi anggota 

masyarakat tutur dikelas. Tetapi bila sering 

mengganggu atau membuat keonaran di kelas maka 

akan ada konsekuensinya yaitu ABK akan dipindahkan 

ke kelas lain.  

 

17) Guru Mengingatkan ABK secara Berkala agar Bersikap 

Baik, Berkonsentrasi, dan  Taat pada Aturan 

Pada beberapa ABK yang sering tidak terkendali 

perilakunya, seperti suka memegang kepala 

temannya, membuang pensil teman atau merobek 

buku teman, suka mengambil tanpa izin barang 
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barang temannya. Biasanya guru mengingatkan 

secara spontan ketika ABK agar tidak melakukannya 

 

18) Guru Mengembangkan Cara Komunikasi Atraktif agar 

Menarik Perhatian ABK 

Mengubah pertanyaan menjadi tebakan, 

menyampaikan pesan-pesan melalui tepuk tangan 

yang menarik adalah upaya guru untuk dapat 

menyampaikan pesan dengan cara menarik. Cara ini 

sangat disukai oleh siswa pada umumnya termasuk 

juga ABK. Dalam situasi yang gembira akan membantu 

ABK mencerna pesan yang disampaikan. 

 

19) Guru Menggunakan Norma Agama untuk Mendidik 

Disiplin ABK 

ABK yang sering tidak disiplin dalam berbagai 

kegiatan belajar di kelas, akan bersikap baik dan 

disiplin terhadap kegiatan yang berkaitan dengan 

keagamaan. ABK cukup tertib ketika berada di Masjid, 

mengerjakan shalat dhuhur berjamaah juga dengan 

tertib. Hal ini disebabkan guru menggunakan norma 

agama untuk mendidik disiplin ABK.  
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20) Guru Memperhatikan Pesan Nonverbal ABK dalam 

berkomunikasi 

Ekspresi wajah dan bahasa tubuh berperan dominan 

dalam menyampaikan pesan. Begitu juga bagi ABK. 

Keterbatasan dalam mengungkapkan pesan verbal 

membuat ABK lebih banyak menyampaikan pesan 

secara nonverbal. Untuk mengetahui apa yang 

sesungguhnya dimaksud oleh ABK maka harus 

diperhatikan ekspresi wajah dan bahasa tubuhnya 

sehingga benar-benar tahu apa yang dimaksud. 

Namun karena keterbatasan waktu, pengetahuan 

dalam memahami pesan nonverbal anak, dan jumlah 

siswa yang cukup banyak untuk diperhatikan, sering 

kali guru tidak bisa intensif dalam berkomunikasi 

dengan ABK. Hambatan ini sering menimbulkan 

ketidaksepahaman antara guru dan ABK.  

 

21) Guru Bersikap Sejajar dengan Posisi ABK 

Dalam berkomunikasi dengan ABK guru berusaha 

menempatkan dirinya sejajar dengan ABK. Dalam 

mensejajarkan diri dengan posisi ABK guru 

melakukan empati terhadap apa yang dirasakan ABK. 

Hal ini penting sekali karena kondisi emosi ABK yang 

mudah sekali berubah. Dengan posisi yang sejajar ABK 
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tidak merasa digurui dan termotivasi melakukan 

sesuatu bukan karena instruksi semata. 
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BAB XII 

Budaya Inklusif dalam 

Komunikasi Anak  

di Sekolah Inklusif 

 

 

Dalam penelitian etnografi komunikasi, salah satu aspek 

penting yang ingin diungkap adalah bagaimana suatu 

masyarakat tutur membangun budaya yang menjiwai setiap 

kegiatan interaksi dan komunikasi antara anggotanya. 

Kekhasan masyarakat tutur di sekolah inklusif adalah adanya 

ABK yang terlibat secara penuh dalam kegiatan belajar 

mengajar di sini. Pada bab ini akan dibahas bagaimana 

interpretasi terhadap budaya inklusif yang terbangun dalam 

masyarakat tutur yang diteliti. 

 Dalam berbagai peristiwa komunikasi yang diteliti 

telihat bahwa keberadaan ABK ternyata memberikan 

kekhasan dalam kegiatan belajar mengajar yang berlangsung. 

Kekhasan ini ternyata memberikan makna yang tersendiri 

bagi masyarakat tutur, yang dapat menggambarkan 

bagaimana budaya inklusif terbangun di sini.   
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 Budaya inklusif awalnya dilacak dari interpretasi 

makna-makna yang muncul dari tiap aktivitas komunikasi 

yang diteliti. Selain itu, budaya inklusif juga diinterpretasikan 

dari penerapan kaidah-kaidah interaksi yang muncul dari 

strategi interaksi antara ABK dan anggota masyarakat tutur 

lainnya. Kaidah interaksi ini akan memberikan gambaran 

mengenai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam setiap 

kegiatan interaksi masyarakat tutur yang diteliti. 

 

XII.1 Toleransi 

 Toleransi diartikan sebagai nilai atau kebiasaan untuk 

memaklumi kendala atau kebiasaan berbeda yang dimiliki 

oleh orang lain. Keberadaan ABK beserta keterbatasannya 

telah membuat masyarakat tutur yang diteliti membangun 

budaya tolerannya. Dalam beberapa kegiatan belajar 

mengajar yang terkait dengan disiplin, beberapa ABK 

dibiarkan untuk tidak terlalu kaku mengikuti aturan yang 

telah ditetapkan.  

 Dalam beberapa kasus peristiwa komunikasi, seperti 

mengawali pelajaran (misalnya saat kegiatan berbaris dan 

berdoa), pelajaran di kelas, atau praktik shalat, seorang ABK 

dibiarkan tidak mengikuti aturan untuk berbaris, duduk, atau 

praktik shalat dalam barisan (saf). Saat siswa lain harus 

berbaris atau duduk rapi di kursinya masing-masing di dalam 

kelas, ABK bersangkutan justru sering memilih berlari-lari, 
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bahkan beberapa kali sempat keluar kelas, dan hal ini 

dibiarkan oleh anggota masyarakat tutur lainnya. Saat harus 

praktik shalat dalam barisan, ABK ini justru memilih untuk 

berpindah-pindah posisi, dan ini dimaklumi oleh teman-

temannya. Saat siswa-siswa lain harus duduk rapi dan 

berlatih bernyanyi, ada ABK yang memilih tiduran di lantai, 

dan dibiarkan saja oleh teman-temannya (lihat gambar 1). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1 ABK yang dibiarkan tiduran di lantai sementara 

siswa lainnya berlatih menyanyi 

 

Dalam beberapa kasus saat siswa harus mengerjakan soal 

latihan, ulangan, atau ujian, seorang ABK dibiarkan 

mengerjakan soal dengan caranya sendiri. Saat teman-

temannya sudah selesai mengerjakan soal dan beristirahat, 

ABK ini masih asyik dengan soalnya sendiri. Saat siswa lain 

mengerjakan soal dengan duduk rapi di bangku masing-

masing, ABK ini justru memilih mengerjakan soal sembari 
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tiduran di atas lantai (lihat gambar 1). Hal ini dimaklumi dan 

dibiarkan oleh guru dan siswa lain, yang penting ABK yang 

bersangkutan nyaman dan dapat tuntas dalam mengerjakan 

soal latihan, ulangan, atau ujiannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Seorang ABK mengerjakan soal ujian di atas lantai 

 

 Contoh kasus lain adalah, seorang ABK menjadi 

berperilaku tak terkendali jika diganggu oleh siswa lainnya. 

Di kelas, saat mengerjakan tugas yang diberikan guru, siswa 

saling bercanda, bahkan saling mengganggu satu sama lain 

adalah hal yang biasa, tanpa siswa harus merasa marah atau 

tersinggung. Namun pada satu ABK, ketentuan ini tidak bisa 

diterapkan. Sang ABK akan merasa sangat marah jika merasa 

terganggu, bahkan ia sampai menggedor-gedor pintu. Maka, 

siswa-siswa lain membiarkan sang ABK selalu dalam keadaan 

tenang. Guru pun selalu mengingatkan agar ABK selalu dijaga 

agar tetap tenang dan tidak merasa terganggu.  
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 Namun sebaliknya, ada siswa yang selalu diganggu oleh 

ABK. Gangguan tersebut antara lain pensilnya dibuang, 

penghapusnya dimasukkan ke tempat sampah, atau 

kepalanya dipegang-pegang. Namun siswa tidak merasa 

marah, dan merasa sudah terbiasa dengan gangguan ABK. 

Atau kalau merasa tidak tahan, biasanya siswa tidak 

membalas gangguan  ABK, tetapi melaporkannya ke guru.  

 Makna terpenting dari budaya toleran adalah kesadaran 

akan kondisi yang berbeda-beda pada masing-masing orang. 

Keterbatasan yang dimiliki ABK, mendorong siswa lain dan 

guru membangun budaya toleran bagi ABK untuk bertindak 

atau tidak bertindak di luar kebiasaan atau aturan umum 

yang berlaku. Sikap toleran yang terbangun menjadikan ABK 

dalam kondisi yang nyaman. ABK dimaklumi dan dibiarkan 

bertindak dengan caranya sendiri untuk mencapai tujuannya.  

 Guru memegang peran penting dalam terbangunnya 

budaya toleran dalam masyarakat tutur yang diteliti. 

Kemakluman yang diberikan oleh siswa lain tidak akan 

terjadi tanpa sikap permisif dari guru terhadap perilaku ABK. 

Guru juga sering mengingatkan siswa untuk tidak menganggu 

ABK atau menanggapi secara negatif terhadap gangguan dari 

ABK. Guru juga menjadi tumpuan pemecahan masalah jika 

siswa tidak bisa menerima perilaku ABK. Guru juga 

menyediakan waktu tambahan dan memberikan cara khusus 

untuk berkomunikasi dan membimbing ABK. 
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Dalam sekolah, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap 

aturan formal adalah sikap yang harus ditanamkan kepada 

para siswa. Namun terhadap ABK, aturan ini tidak serta merta 

diterapkan secara kaku. ABK memiliki kecenderungan 

melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya dan sesuai 

dengan kondisi emosinya saat itu. Pemaksaan ABK untuk 

mengikuti aturan justru membuat mereka tidak nyaman. 

Dengan demikian, sikap toleran siswa diperlihatkan jika ABK 

tidak mengikuti aturan kedisiplinan dan ketertiban. ABK 

sering dibiarkan bekerja dengan caranya sendiri. Namun 

ketika ABK sudah bertindak di luar batas, siswa akan 

melaporkan kepada guru, dan guru bisa mengambil tindakan 

khusus untuk menangani ABK dalam memperbaiki sikapnya 

yang berlebihan.  

 Toleransi yang tinggi diberikan oleh siswa terhadap 

teman ABK nya. Sebagai contoh siswa yang duduknya tepat di 

depan ABK sering menjadi sasaran keisengan. Pensilnya 

dibuang, penghapus dimasukkan ke tempat sampah, atau 

terkadang kepalanya dipegang. Siswa dia tidak marah karena 

sudah biasa. Tapi kalau udah kesal sekali dia akan lapor ke 

Ibu Guru. 

 Budaya inklusif yang terbangun dengan sikap toleransi 

juga tergambarkan ketika siswa memberikan tempat bagi 

ABK ketika shalat berjamaah. Padahal ABK tersebut selalu 

berpindah-pindah tempat selama persiapan shalat. Namun 
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terlihat tetap mendapat tempat karena teman-teman 

memang mengerti kondisi ABK dan mereka ingin ABK 

tersebut ikut dalam shalat berjamaah.  

 

XII.2 Penghargaan terhadap Keberadaan Personal 

Pendekatan secara personal sering digunakan baik 

oleh siswa maupun guru dalam berkomunikasi dengan ABK. 

Memanggil nama secara pribadi seringkali dilakukan oleh 

guru maupun siswa ketika mereka menyampaikan pesan 

pada ABK. Selain itu memberikan pendampingan secara 

personal dalam menjelaskan materi pada ABK juga dilakukan 

agar ABK benar-benar dapat memahami materi yang 

disampaikan.  

Beberapa kasus menunjukkan, beberapa siswa 

menunjukkan perhatian personal terhadap keberdaan ABK di 

kelasnya. Seorang siswa beberapa kali terlihat mengingatkan 

ABK yang berada di dekatnya untuk mengingatkan berbagai 

hal, misalnya salam kepada guru, mengendalikan kesopanan 

perilaku, dan merapikan alat tulisnya. Beberapa siswa juga 

sempat berperan sebagai tutor sebaya bagi beberapa ABK, 

antara lain dengan membantu dalam mengerjakan soal-soal 

latihan. 

Pada kasus lain, perhatian personal terhadap seorang 

ABK dilakukan oleh seluruh siswa di kelas di bawah arahan 

guru wali kelas. ABK ini mempunyai karakter sulit menerima 
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pelajaran dan sering berperilaku di luar kendali. Jika siswa-

siswa lain selalu melakukan rotasi tempat duduk, ABK ini 

selalu menempati bangku tengah pada barisan depan, dengan 

maksud supaya dia bisa berkonsentrasi dengan baik pada 

pelajaran. Di bawah bimbingan guru, siswa-siswa di kelas 

selalu mengondisikan ABK ini dalam kondisi nyaman secara 

emosi. Di sini, ABK mendapatkan suasana yang cocok untuk 

dirinya, dan tidak lagi berpindah-pindah kelas karena dia 

merasa tidak cocok seperti yang terjadi sebelumnya. 

 Pendekatan personal memegang peran penting bagi 

anggota masyarakat tutur untuk memahami kondisi ABK, dan 

membantunya mengatasi hambatan mereka dalam interaksi 

sosial. ABK punya keterbatasan sehingga kemampuan 

berinteraksinya cukup rendah bila dibanding dengan siswa 

lainnya. Hambatan ini juga berpengaruh pada keberadaan 

ABK di kelas. Pendekatan personal yang dilakukan bertujuan 

untuk mengakui bahwa ABK adalah bagian penting dalam 

masyarakat tutur di kelas. Pendekatan personal dilakukan 

karena kondisi ABK yang berbeda dengan teman lainnya 

sehingga mengharuskan perlakuan yang berbeda. 

Pendekatan personal kepada ABK dilakukan oleh guru 

dan siswa dalam berbagai cara. Memanggil nama ABK secara 

personal adalah cara yang sering dilakukan. Selain itu, jarak 

personal sering digunakan untuk berkomunikasi secara 

personal kepada ABK. Komunikasi non verbal, misalnya 



 

Komunikasi Antarpribadi dalam Pendidikan Anak di Sekolah Inklusif |265 

 

gerak tubuh atau raut muka, dilakukan oleh guru dan siswa 

saat berkomunikasi dengan ABK yang mampu membuat ABK 

merasa lebih nyaman dalam berinteraksi. 

 

 Memberikan standar nilai yang berbeda untuk ABK 

yang memiliki kemampuan akademis  yang kurang. Ketika 

standar nilai disamakan, ABK sering mendapat nilai yang 

berupa angka sangat kecil. Kondisi ini membuat ABK malu, 

tidak percaya diri dan diawal sering menjadi olok-olok teman. 

Namun teman-teman akhirnya paham tidak mengejek lagi 

karena memang nilai tersebut diperoleh ABK dengan susah 

payah. Jadi mereka harus mengerti keadaan ABK dan 

memberikan apresiasi apapun yang dicapai oleh teman 

ABKnya. Standar nilai ini secara psikologis membangun 

kepercayaan pada diri ABK walau teman-teman non ABK 

memahami  bahwa bobot soal dan bobot nilai mereka 

berbeda. Dan hal ini ternyata memberikan hasil yang baik 

untuk memotivasi siswa termasuk ABK.  

Penghargaan personal kepada ABK terlihat jelas 

dalam komunikasi antara guru atau siswa lain dengan ABK 

yang bersangkutan. Untuk memperkuat penyampaian pesan, 

nama ABK harus ikut disebutkan. Selain itu, guru hampir 

selalu menggunakan jarak personal dalam berkomunikasi 

dengan ABK, agar ABK lebih fokus dalam menerima pesan. 
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 Keterbatasan ABK dalam mencapai hasil belajar 

ternyata juga terakomodasi dalam sistem pengajaran yang 

biasa dilakukan pada siswa kebanyakan. Misalnya dalam 

pelajaran mengaji, telah diterapkan sistem tingkatan mengaji: 

yang masih belajar tahap awal masuk ke dalam kelompok 

Iqra’, sedangkan yang sudah mahir bisa masuk ke dalam 

kelompok al Quran. Beberapa ABK justru merasa lebih 

nyaman ketika berada di kelompok Iqra’, karena merasa tidak 

terlalu terbebani oleh target pencapaian yang dirasakannya 

terlalu berat. 

 

XII.3 Kesadaran akan Perbedaan Kemampuan 

 Kesadaran anggota masyarakat tutur akan perbedaan 

kemampuan ABK terlihat pada peristiwa komunikasi yang 

menyangkut penilaian terhadap hasil belajar, seperti latihan 

soal, ulangan harian, dan Ujian Kenaikan Kelas (UKK). Pada 

aktivitas ini, standar penilaian yang diberikan kepada ABK 

dibuat berbeda dengan standar penilaian untuk siswa 

lainnya.  

 Di satu kelas, guru wali kelas atas inisiatif pribadi telah 

mengembangkan metode ulangan harian dengan 

membedakan soal yang harus dikerjakan oleh ABK dengan 

soal untuk siswa lainnya. Pada awalnya, siswa-siswa lain 

menyatakan protes terhadap pembedaan soal ini. Namun 

guru bisa menjelaskan kondisi ABK, dan akhirnya siswa bisa 
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menerima metode guru untuk memberikan dan 

menerangkan soal ulangan secara berbeda kepada ABK.  

 Selain ulangan harian, standar penilaian yang berbeda 

juga diterapkan pada beberapa mata pelajaran yang bersifat 

praktik. Pada pelajaran hafalan surat pendek, target hafalan 

diberikan berbeda bagi ABK dengan siswa lainnya. Dengan 

adanya target yang berbeda ini, ABK diharapkan merasa lebih 

nyaman dalam belajar karena merasa tidak terlalu terbebani. 

  Keterbatasan ABK dalam mencapai hasil belajar 

ternyata juga terakomodasi dalam sistem pengajaran yang 

biasa dilakukan pada siswa kebanyakan. Misalnya dalam 

pelajaran mengaji, telah diterapkan sistem tingkatan mengaji: 

yang masih belajar tahap awal masuk ke dalam kelompok 

Iqra’, sedangkan yang sudah mahir bisa masuk ke dalam 

kelompok al Quran. Beberapa ABK justru merasa lebih 

nyaman ketika berada di kelompok Iqra’, karena merasa tidak 

terlalu terbebani oleh target pencapaian yang dirasakannya 

terlalu berat. 

 Selain perbedaan pada standar penilaian, perbedaan 

juga diterapkan pada alokasi waktu untuk mengerjakan soal 

atau ulangan. Beberapa ABK karena keterbatasannya 

berkonsentrasi, akhirnya mengerjakan ulangan lebih dari 

waktu yang ditentukan. Saat siswa lain sudah beristirahat, 

beberapa ABK masih diberi waktu untuk menyelesaikan soal 

ulangannya, dengan tetap ditemani dengan sabar oleh guru.  
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 Meski mendapat kesempatan sama ABK mempunyai 

keterbatasan yang menjadikanya tidak bisa berbuat sesuai 

dengan kebanyakan anak normal. Namun dengan berbagai 

pendekatan yang melihat kondisi siswa secara personal 

misalnya pada cara menjelaskan materi, cara evaluasi, cara 

memotivasi akan membuat ABK dengan segala keterbatasan 

yang dimilikinya akan tetap mencapai hasil yang maksimal 

dalam proses belajar. 

Pembedaan standar pencapaian pelajaran antara ABK 

dan siswa lain belum sepenuhnya dilakukan secara sistemis 

oleh institusi, kebanyakan justru merupakan inisiatif dari 

guru. Misalnya, pembedaan soal ulangan ABK, awalnya 

sempat diprotes oleh murid lain. Namun kemudian guru 

memberikan penjelasan, dan secara berkala peristiwa ini 

berulang, dan akhirnya siswa secara otomatis mampu 

menerima pembedaan soal ini.  

Pembedaan standar ini juga dilakukan guru dalam 

menilai ulangan siswa. Seorang ABK spectrum autis, sering 

menjawab soal lebih banyak dengan gambar. Dan guru 

berusaha memahami gambar ABK ini sebagai cara dia untuk 

menjawab soal.  

 Keterbatasan yang dimiliki oleh ABK membuat ABK 

perlu mendapat bantuan untuk kondisi-kondisi tertentu yang 

memang sulit dilakukan sendiri. Kesadaran teman lain 

memberi bantuan pada ABK membuatnya mampu 



 

Komunikasi Antarpribadi dalam Pendidikan Anak di Sekolah Inklusif |269 

 

menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan sebagai bagian dari proses belajar mengajar.  

 Pertolongan spontan kepada ABK sudah membudaya 

pada siswa di kelas inklusif. ABK tunadaksa sangat 

membutuhkan pertolongan orang lain karena keterbatasan 

fisik yang dimilikinya. Meski demikian, pertolongan ini tidak 

dimaksudkan agar ABK tersebut selalu mengalami 

ketergantungan. Guru kelas selalu menekankan hal ini, meski 

pelaksanaannya bersifat fleksibel. Bantuan secara spontan 

terhadap teman lain, melebur menjadi satu tanpa melihat 

perbedaan antara mereka terlihat dalam situasi istirahat. 

Bantuan spontan diberikan teman ketika menolong ABK tuna 

daksa  dan membelikan makanan waktu istirahat.  

 Pesan yang juga dipahami bersama adalah kode-kode 

ketika ABK tunadaksa karena keterbatasan fisiknya sangat 

membutuhkan bantuan teman misalnya ketika akan ke kamar 

kecil. Begitu ABK tunadaksa bangkit dari tempat duduknya, 

tanpa diminta ada seorang anak yang selalu juga langsung 

bangkit dari tempat duduknya mengikuti ABK tersebut dan 

siap mengantarnya ke kamar kecil. Dalam sehari paling tidak 

sampai dua atau tiga kali hal ini terjadi.  

 Pesan yang juga dipahami bersama adalah kode-kode 

ketika ABK tunadaksa karena keterbatasan fisiknya sangat 

membutuhkan bantuan teman misalnya ketika akan ke kamar 

kecil. Begitu ABK tunadaksa bangkit dari tempat duduknya, 
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tanpa diminta ada seorang anak yang selalu juga langsung 

bangkit dari tempat duduknya mengikuti ABK tersebut dan 

siap mengantarnya ke kamar kecil. Dalam sehari paling tidak 

sampai dua atau tiga kali hal ini terjadi.  

 

XII.4 Spontanitas dalam Menolong 

 Sikap spontanitas dalam menolong terjadi saat ABK 

membutuhkan sesuatu dan memerlukan bantuan, lalu satu 

atau beberapa temannya secara spontan memberikan 

pertolongan yang dibutuhkan. Bantuan ini benar-benar 

dibutuhkan karena memang keterbatasan bawaan dari ABK. 

 Kasus yang paling menonjol adalah saat ABK tunadaksa 

harus ke luar kelas atau ke toilet. Karena keterbatasannya, 

ABK tunadaksa tidak dapat naik dan turun tangga atau 

melakukan kegiatan di kamar mandi. Secara spontan, ada 

anak yang secara khusus selalu mendampingi ABK ini saat ia 

membutuhkan. Pertolongan yang diberikan sudah seperti 

gerakan refleks: saat ABK menunjukkan tanda ingin ke toilet, 

misalnya, maka temannya ini langsung bangkit dari tempat 

duduknya dan segera mendampingi ABK ke toilet. Tidak ada 

motivasi khusus mengapa anak ini selalu siap menolong ABK, 

kecuali rasa persahabatan dan pemahaman bahwa temannya 

perlu ditolong (Lihat gambar 3). 
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Gambar 3  ABK tunadaksa dan temannya yang selalu 

menolong secara spontan 

 

 Selain itu ada ABK hiperaktif yang tidak mau diam saat 

pelajaran, termasuk saat Ujian Kenaikan Kelas (UKK). Karena 

aturan mengharuskan dia duduk tertib di atas bangku dan 

mengerjakan soal, maka saat UKK ada guru yang selalu 

berusaha membuat ABK ini duduk rapi. Bahkan guru 

menggunakan cara yang khas, yaitu memangku ABK (lihat 

gambar 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 ABK yang harus dipangku saat UKK 
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 Keterbatasan yang dimiliki oleh ABK membuat ABK 

perlu mendapat bantuan untuk kondisi-kondisi tertentu yang 

memang sulit dilakukan sendiri. Kesadaran teman lain 

memberi bantuan pada ABK membuatnya mampu 

menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan sebagai bagian dari proses belajar mengajar.  

 Pertolongan spontan kepada ABK sudah membudaya 

pada siswa di kelas inklusif. ABK tunadaksa sangat 

membutuhkan pertolongan orang lain karena keterbatasan 

fisik yang dimilikinya. Meski demikian, pertolongan ini tidak 

dimaksudkan agar ABK tersebut selalu mengalami 

ketergantungan. Guru kelas selalu menekankan hal ini, meski 

pelaksanaannya bersifat fleksibel. Bantuan secara spontan 

terhadap teman lain, melebur menjadi satu tanpa melihat 

perbedaan antara mereka terlihat dalam situasi istirahat. 

Bantuan spontan diberikan teman ketika menolong ABK tuna 

daksa  dan membelikan makanan waktu istirahat.  

 Pesan yang juga dipahami bersama adalah kode-kode 

ketika ABK tunadaksa karena keterbatasan fisiknya sangat 

membutuhkan bantuan teman misalnya ketika akan ke kamar 

kecil. Begitu ABK tunadaksa bangkit dari tempat duduknya, 

tanpa diminta ada seorang anak yang selalu juga langsung 

bangkit dari tempat duduknya mengikuti ABK tersebut dan 

siap mengantarnya ke kamar kecil. Dalam sehari paling tidak 

sampai dua atau tiga kali hal ini terjadi.  
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 Pesan yang juga dipahami bersama adalah kode-kode 

ketika ABK tunadaksa karena keterbatasan fisiknya sangat 

membutuhkan bantuan teman misalnya ketika akan ke kamar 

kecil. Begitu ABK tunadaksa bangkit dari tempat duduknya, 

tanpa diminta ada seorang anak yang selalu juga langsung 

bangkit dari tempat duduknya mengikuti ABK tersebut dan 

siap mengantarnya ke kamar kecil. Dalam sehari paling tidak 

sampai dua atau tiga kali hal ini terjadi.  

 

XII.5 Pemberian Kesempatan dan Kepercayaan 

 Sikap ini terbangun saat ABK diberi kesempatan oleh 

anggota masyarakat tutur untuk berperan secara signifikan 

dalam suatu aktivitas tertentu. Dalam beberapa peristiwa 

pelajaran, ABK diberi kesempatan untuk ikut menjawab 

pertanyaan, atau menceritakan pengalamannya. Di peristiwa 

lain, mereka bahkan mendapat kesempatan untuk memimpin 

siswa-siswa lainnya. 

 Pada beberapa kesempatan ABK diberikan kesempatan 

untuk menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Secara 

umum, ABK kurang mempunyai kepercayaan diri untuk 

tampil di depan siswa lainnya. Namun adanya kesempatan 

ini, dan juga dimotivasi oleh guru, ABK menjadi lebih berani. 

Siswa-siswa lain dikondisikan untuk tetap mengapresiasi apa 

pun jawaban atau cerita ABK, dan tidak diperbolehkan untuk 

mengolok-olok mereka karena keterbatasan yang dimiliki. 
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 Pada peristiwa shalat berjamaah di satu kelas, ada ABK 

yang seringkali diberi kesempatan untuk menjadi imam 

shalat. Kepercayaan ini dijawab dengan baik oleh sang ABK, 

dengan memimpin shalat secara khusyuk dan tertib. Adanya 

pemahaman akan pentingnya shalat dan tanggung jawabnya 

sebagai imam, sang ABK menjadi serius dan tidak bermain-

main saja seperti pada kebanyakan peristiwa lainnya. Namun 

terkadang dia malah terlalu serius, seperti shalatnya menjadi 

lama, yang beberapa kali mengakibatkan keluhan dari teman-

teman yang menjadi jamaah shalat. 

 Di kelas lain, ABK diberi kesempatan oleh guru untuk 

menjadi Ketua Murid (KM). Walaupun banyak kekurangan 

saat menjalankan tugas-tugasnya sebagai KM, ABK ini selalu 

mendapat bantuan dari siswa lainnya, sehingga kegiatan di 

kelas tetap berjalan dengan lancar. ABK acapkali  merasa 

bangga karena diberi kepercayaan, dan akhirnya mendorong 

tumbuhnya motivasi. Beberapa keterbatasan dirinya, 

misalnya respons yang lambat, banyak berkurang karena 

motivasi menjadi KM ini.  

 Kepercayaan yang diberikan oleh guru dan teman-

teman lain di kelas kepada ABK untuk menjawab pertanyaan 

atau bercerita, atau bahkan menjadi pemimpin seperti 

menjadi imam shalat atau Ketua Murid (KM) ternyata cukup 

mampu meningkatkan rasa percaya diri ABK. Kesempatan 

yang diberikan juga membuat ABK mengeluarkan 
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kemampuannya untuk menjalankan tugas yang diiberikan. 

Keterbatasan yang dimiliki oleh ABK membuat ABK perlu 

mendapat bantuan untuk kondisi-kondisi tertentu yang 

memang sulit dilakukan sendiri. Kesadaran teman lain 

memberi bantuan pada ABK membuatnya mampu 

menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan sebagai bagian dari proses belajar mengajar.  

 Pertolongan spontan kepada ABK sudah membudaya 

pada siswa di kelas inklusif. ABK tunadaksa sangat 

membutuhkan pertolongan orang lain karena keterbatasan 

fisik yang dimilikinya. Meski demikian, pertolongan ini tidak 

dimaksudkan agar ABK tersebut selalu mengalami 

ketergantungan. Guru kelas selalu menekankan hal ini, meski 

pelaksanaannya bersifat fleksibel. Bantuan secara spontan 

terhadap teman lain, melebur menjadi satu tanpa melihat 

perbedaan antara mereka terlihat dalam situasi istirahat. 

Bantuan spontan diberikan teman ketika menolong ABK tuna 

daksa  dan membelikan makanan waktu istirahat.  

 Pesan yang juga dipahami bersama adalah kode-kode 

ketika ABK tunadaksa karena keterbatasan fisiknya sangat 

membutuhkan bantuan teman misalnya ketika akan ke kamar 

kecil. Begitu ABK tunadaksa bangkit dari tempat duduknya, 

tanpa diminta ada seorang anak yang selalu juga langsung 

bangkit dari tempat duduknya mengikuti ABK tersebut dan 
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siap mengantarnya ke kamar kecil. Dalam sehari paling tidak 

sampai dua atau tiga kali hal ini terjadi.  

 Pesan yang juga dipahami bersama adalah kode-kode 

ketika ABK tunadaksa karena keterbatasan fisiknya sangat 

membutuhkan bantuan teman misalnya ketika akan ke kamar 

kecil. Begitu ABK tunadaksa bangkit dari tempat duduknya, 

tanpa diminta ada seorang anak yang selalu juga langsung 

bangkit dari tempat duduknya mengikuti ABK tersebut dan 

siap mengantarnya ke kamar kecil. Dalam sehari paling tidak 

sampai dua atau tiga kali hal ini terjadi. Jika ABK diberi 

kesempatan memimpin, maka siswa lain berusaha 

menyesuaikan dengan keterbatasan-keterbatasan yang 

dimiliki oleh ABK. Jika ABK merasa kewalahan dalam 

menjalankan tugasnya, maka siswa-siswa lain tak ragu-ragu 

untuk membantu. 

Kepercayaan terhadap kesempatan yang diberikan 

kepada ABK ternyata bisa dinilai secara objektif oleh siswa 

lainnya, terutama saat ABK diberi kesempatan memimpin 

kegiatan di kelas. Siswa tidak memberikan respon yang 

berbeda saat dipimpin oleh ABK dengan saat dipimpin oleh 

siswa yang bukan ABK. 

 

XII.6 Apresiasi 

 Apresiasi berarti budaya untuk memberikan 

penghargaan kepada keberhasilan seseorang, apa pun wujud 
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keberhasilan tersebut. Sikap apresiatif ini banyak terbentuk  

pada peristiwa komunikasi pelajaran yang memberikan 

ruang bagi siswa untuk mengutarakan pendapatnya atau 

mengerjakan tugas tertentu. Sikap apresiatif di sekolah 

inklusif menjadi khas, ketika ABK berhasil melaksanakan 

tugasnya seperti siswa lainnya, dan dia mendapatkan 

apresiasi dari guru dan teman-temannya.  

 Dalam banyak kesempatan, guru memberikan apresiasi 

kepada ABK dengan disertai oleh pesan nonverbal yang khas. 

Mimik muka gembira dan puas menandakan bahwa sang 

guru merasa puas dengan hasil kerja ABK. Wajah ceria dan 

gembira dari ABK juga menandakan bahwa ABK merasa 

senang berhasil mengerjakan tugas dan mendapat pujian dari 

guru (lihat gambar 5). Selain gerak mimik, guru 

mengembangkan pesan-pesan nonverbal yang khas saat 

memberikan apresiasi terhadap ABK, seperti dengan gerakan 

“tos” (saling menepukkan tangan antara guru dan ABK). 

 Penghargaan yang diberikan atas pencapaian ABK 

ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan diri ABK. 

Penghargaan membuat ABK senang dan termotivasi untuk 

terus mencapai hal yang baik. ABK terlihat sangat gembira, 

karena ia merasa bisa mencapai hasil pelajaran seperti siswa 

lainnya. Memberikan apresiasi pada orang lain sudah 

terbangun sejak lama di sekolah inklusif. Bentuk apresiasi 

yang sederhana baik melalui tepuk tangan ataupun pujian 
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ternyata mempunyai dampak yang cukup besar. Bagi ABK 

ketika karya kecilnya diapresiasi teman lainnya membuat 

tingkat kepercayaan dirinya menjadi lebih besar. 

 Kebahagiaan jelas terpancar dari wajahnya yang 

disertai dengan senyuman. Mengingat pentingnya apresiasi, 

guru tidak segan-segan mengingatkan kepada seluruh siswa 

untuk selalu memberikan apresiasi pada temannya termasuk 

teman ABKnya tentang segala upaya yang sudah dilakukan 

oleh teman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Ekspresi wajah puas dan senang dari guru dan ABK 

atas keberhasilan ABK dalam mengerjakan tugas 

 

XII.7 Kesadaran akan Keragaman Kecakapan 

 Kesadaran akan keragaman kecakapan dari masyarakat 

tutur yang diteliti terlihat pada beberapa pelajaran 

keterampilan, yaitu pelajaran praktik komputer dan 

menggambar. Pada masing-masing pelajaran, terdapat 
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seorang ABK yang mempunyai kecakapan di atas rata-rata 

siswa kelas untuk kedua jenis keterampilan tersebut. Kedua 

ABK tersebut hampir selalu menjadi pusat perhatian dari 

teman-teman lainnya saat pelajaran berlangsung. 

 Dari fenomena ini, ternyata ABK bisa menjadi tutor 

sebaya bagi siswa lainnya untuk jenis keterampilan dan 

pengetahuan tertentu. Pada pelajaran menggambar, seorang 

ABK spectrum autis, karena keunggulan keterampilan 

menggambar yang dipunyainya,  acapkali menjadi tempat 

bertanya bagi kawan-kawan lainnya tentang bagaimana cara 

menggambar yang bagus. Pada pelajaran praktik komputer, 

seorang ABK hiperaktif yang mempunyai keterampilan 

komputer baik sering membantu kawan-kawannya dalam 

mengerjakan tugas dan menjadi tempat bertanya kalau ada 

siswa yang tidak bisa mengerjakan tugas tertentu (lihat 

gambar 6 dan 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 ABK yang menjadi tutor sebaya dalam pelajaran 

komputer  
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Gambar 7 ABK yang menjadi tutor sebaya dalam pelajaran 

menggambar  

 Meski ABK lemah di hal-hal umum, pada hal khusus 

mereka unggul daripada teman-temannya. Keunggulan pada 

bidang khusus ini perlu diapresiasi untuk meningkatkan 

kepercayaan diri ABK dan membuat ABK punya peran yang 

bagus dalam proses belajar dan tidak selalu dianggap tidak 

mampu.  

Pada kelas-kelas inklusif, tutor sebaya ternyata tidak 

hanya dilakukan oleh siswa normal kepada ABK, tetapi juga 

sebaliknya. Dalam pelajaran tertentu misalnya praktik 

komputer atau menggambar dimana ada ABK yang memang 

memiliki kemampuan di atas teman-temannya, justru 

menjadi tutor sebaya bagi siswa lainnya. Hal ini dilakukan 

ketika ABK merasa mampu sehingga memiliki kepercayaan 

diri untuk berbagi dengan teman lainnya dan dipercaya oleh 

teman-temannya. 
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XII.8 Kedisiplinan 

 Dalam sebuah sekolah, karakter penting yang harus 

dipunyai oleh siswa selama proses belajar adalah karakter 

disiplin. Disiplin berarti siswa harus memahami dan 

menerapkan aturan, berlaku tertib, dan bertanggung jawab 

terhadap apa yang dilakukannya. Dalam kasus penelitian ini, 

budaya disiplin ini terlihat dalam peristiwa mengawali 

pelajaran, pelajaran-pelajaran yang mempunyai kegiatan 

tanya jawab, pelajaran olahraga, pelajaran praktik shalat, 

kegiatan makan siang bersama, ulangan harian, dan ulangan 

kenaikan kelas (UKK).  

 Dalam kegiatan untuk menanamkan kedisiplinan ini, 

ABK juga terlibat secara penuh. Meskipun beberapa ABK, 

karena keterbatasannya, diberikan toleransi untuk tidak 

mengikuti aturan secara penuh. Namun secara umum, ABK 

harus mengikuti aturan yang berlaku. Keberadaan ABK untuk 

belajar disiplin ini justru bisa membentuk budaya 

mengingatkan pada masyarakat tutur, yaitu ketika guru dan 

siswa lain terbiasa untuk mengingatkan ABK untuk 

melaksanakan aturan yang berlaku.  

 Pada peristiwa mengawali pelajaran, semua siswa 

sudah berbaris di depan kelas begitu bel masuk dibunyikan. 

Setelah berbaris rapi, mereka masuk kelas, membaca doa dan 

hafalan beberapa surat pendek, dan diakhiri dengan beragam 

tepuk tangan sebagai pembangun semangat. Pada kegiatan 
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peristiwa, seorang ABK hiperaktif sering tidak mau mengikuti 

kegiatan yang penuh aturan, namun terlihat bersemangat 

pada kegiatan yang menyenangkan seperti beragam tepuk 

pembangun semangat. Sementara seorang ABK borderline 

sering sulit berkonsentrasi untuk mengikuti tertib kegiatan, 

dan selalu diingatkan oleh teman-temannya.  

 Dalam kegiatan tanya jawab, terbangun kebiasaan 

bahwa siapa yang akan menjawab atau bercerita, harus 

menunjukkan tangan terlebih dahulu, dipersilakan, baru 

kemudian boleh berbicara. Aturan ini berlaku untuk semua 

siswa, termasuk juga ABK ketika saat mau menjawab atau 

menceritakan pengalamannya. 

 Dalam pelajaran olahraga, budaya disiplin ditanamkan 

dengan cara siswa harus mengikuti aba-aba dan gerakan yang 

diberikan oleh guru olahraga. Gerakan siswa yang seragam, 

tertib, dan teratur menjadikannya terlihat rampak. ABK 

terlihat tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti aba-aba 

guru dan gerakan yang diminta, karena mereka dapat melihat 

gerakan serupa yang dilakukan oleh guru dan teman-

temannya.  

 Dalam kegiatan praktik shalat, budaya disiplin yang 

ditanamkan adalah kepatuhan akan aturan-aturan dalam 

shalat. Siswa dilatih untuk melakukan gerakan dan bacaan 

shalat secara benar dan tertib. Selain itu, di sini juga 

ditanamkan budaya untuk shalat tepat waktu. ABK terlihat 
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dapat mengikuti seluruh kegiatan praktik shalat. Bahkan 

seorang ABK beberapa kali diminta menjadi imam shalat buat 

siswa-siswa lainnya. 

 Dalam kegiatan makan siang bersama, siswa dilatih 

untuk tertib dan bertanggung jawab dalam kegiatan makan 

bersama. Kegiatan ini diawali dengan doa sebelum makan, 

dan diakhiri dengan doa selesai makan, yang masing-masing 

dilaksanakan secara bersama dengan dipimpin oleh seorang 

siswa. Usai makan setiap siswa harus membereskan tempat 

makan dan merapikan alat makan secara bersama-sama. ABK 

terlihat terlibat aktif dalam kegiatan ini tanpa terkecuali.  

 Dalam ulangan harian dan UKK, budaya disiplin yang 

ditanamkan adalah rasa tanggung jawab terhadap apa yang 

seharusnya dipelajari oleh siswa. ABK terlibat dalam kedua 

jenis kegiatan ini, artinya mereka juga harus 

mempertanggungjawabkan apa yang telah dipelajarinya. 

Namun karena keterbatasannya, dalam kegiatan ulangan 

harian dan UKK ini ABK sering mendapatkan perlakuan 

khusus, seperti kelonggaran waktu dan pembedaan soal 

ulangan atau soal ujian. 

 Salah satu tujuan sekolah inklusif adalah ABK sejauh 

mungkin mampu beradaptasi dengan kegiatan siswa lainnya. 

Disiplin harus dibangun dan dimiliki oleh ABK saat mereka 

memutuskan untuk bersekolah di sekolah inklusif. Di sini 

ABK bisa belajar secara efektif untuk melaksanakan aturan, 



 

284 | Komunikasi Antarpribadi dalam Pendidikan Anak di Sekolah Inklusif 

 

berlaku tertib, dan bertanggung jawab terhadap apa yang 

dikerjakan. Meskipun demikian, karena keterbatasan yang 

dimiliknya, penanaman budaya disiplin terhadap ABK sering 

disesuaikan dengan kondisi yang ada.  

 Selain itu, guru berperan signifikan dalam menjaga 

suasana yang kondusif untuk menumbuhkan disiplin siswa. 

Guru senantiasa memberikan instruksi awal, dan 

mengingatkan siswa untuk mengikuti aturan yang berlaku. 

Misalnya, saat kegiatan shalat berjamaah, guru selalu 

mengingatkan siswa agar shalat dengan khusyu’, membuat 

saf yang rapi, harus tenang, dan tidak boleh bercanda. Khusus 

untuk ABK, guru sering memberikan bimbingan secara 

khusus. Namun siswa-siswa lain sering membantu agar ABK 

bisa tertib mengikuti aturan.  

 Dalam menumbuhkan budaya disiplin kepada ABK, 

diperlukan adanya pendampingan personal kepada mereka. 

Pendampingan secara personal termasuk ketika 

mengerjakan latihan-latihan soal, sehingga ABK tidak hanya 

sekedar ikut dalam proses belajar di kelas, namun dia juga 

memahami materi yang disampaikan oleh guru meski dengan 

cara-cara yang berbeda.  

 

XII.9 Pengingatan 

 Sikap mengingatkan yang terbangun di sekolah inklusif 

terutama disebabkan karena keterbatasan kemampuan ABK 
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dalam beradaptasi dengan kebiasaan yang berlaku di sekolah 

umum. Agar bisa selalu terlibat aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar yang terjadi, anggota masyarakat tutur sering harus 

mengingatkan ABK untuk fokus kepada kegiatan yang 

berlangsung. Sikap mengingatkan ini juga terkait erat dengan 

budaya disiplin di sekolah inklusif, di mana ABK juga 

diharapkan sejauh mungkin bisa mengikuti semua aturan 

yang berlaku. 

 Seorang ABK borderline sering terlihat menyendiri, 

melamun, sulit bergaul, kurang konsentrasi, dan 

menunjukkan kondisi lemah. ABK sering meletakkan 

kepalanya di meja dan ini berarti dia merasa tidak bisa 

konsentrasi atau jenuh ABK yang sering melamun, diam, 

kondisinya cukup lemah dibanding teman-teman lainnya. 

Kondisi ini membuat ABK sulit bergaul, sulit mengikuti 

proses belajar di kelas. Jika ia menyendiri, maka guru atau 

teman lain, biasanya teman perempuan, akan 

menghampirinya dan mengajaknya bercakap-cakap. Bila ia 

mulai meletakkan kepalanya di meja, maka ada guru yang 

mendekati ABK ini, atau teman sebangkunya menyenggol 

badan ABK memintanya bangun dan mendengarkan guru. 

 Setiap pagi ketika siswa baru datang ke sekolah mereka 

biasanya langsung memberi salam kepada guru. Namun ABK 

sering tidak melakukannnya biasanya karena lupa dan tidak 

konsentrasi. Beberapa teman sangat perhatian, mereka 
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mengingatkan ABK untuk memberikan salam kepada guru, 

dan biasanya langsung direspons dengan baik oleh ABK. Dan 

hal ini dilakukan hampir setiap hari. Bahkan kadang teman 

hanya memanggil nama ABK dengan mengangkat tangan ke 

depan. Dan ABK sudah paham bahwa dia belum memberi 

salam ke guru.  

 ABK juga mengerti dan menurut pada teman-temannya, 

misalnya ketika dia batuk dan lupa ditutup mulutnya, maka 

seorang teman akan mengingatkannya. Siswa juga terlihat 

mengingatkan ABK untuk meminta izin terlebih dahulu 

ketika melihat ABK mengambil peralatan milik guru untuk 

dilihat.  ABK paham bahwa teman-teman sayang sama ABK.  

 Seorang ABK terlihat sering juga mengeluarkan kata-

kata kasar yang ditujukan pada temannya. Saat ini biasanya 

guru langsung menegurnya dengan ”Anak sholeh nggak boleh 

begitu ya”. Teman-temannya pun secara spontan selalu 

mengingatkan ABK bila dia mulai berkata kasar. 

 ABK yang ditunjuk sebagai ketua kelas banyak dibantu 

teman lainnya saat ia bertugas. Ia sering diingatkan bila ada 

tugas yang terlupa dikerjakannya. Termasuk ketika di kelas 

guru yang seharusnya mengajar belum datang maka teman-

teman meminta ABK untuk mencari guru.  

 ABK perlu selalu diingatkan untuk mengikuti aturan 

tertentu yang disepakati bersama sebagai bagian dari belajar 

disiplin. Dalam hal ini ABK memerlukan bantuan dari teman 
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lain dan guru untuk mengingatkan. Guru dan siswa 

mengingatkan ABK merujuk pada peraturan yang telah 

disepakati bersama. Aturan ini berlaku untuk seluruh kelas, 

dan ABK juga wajib mengikutinya. Perbedaannya adalah pada 

proses mengikuti aturan tersebut yaitu dengan selalu 

mengingatkan agar ABK mau mengikuti aturan yang berlaku 

di sekolah. 

 Bantuan yang diberikan kepada ABK untuk 

mengingatkan berbagai hal dilakukan dengan berbagai cara 

yang unik, melalui kode-kode yang sudah dikenal dengan baik 

oleh ABK maupun siswa lainnya. Untuk mengingatkan ABK 

seringkali tidak perlu dengan kalimat yang panjang dan jelas, 

cukup melalui kode-kode tertentu. Mengangkat tangan ke 

depan untuk mengingatkan ABK agar bersalaman, atau 

memanggil nama ABK untuk mengingatkan agar ABK jangan 

mengambil barang milik teman lain untuk dimainkan.  

 

XII.10 Permainan 

 Sikap bermain terbentuk dari aneka kegiatan 

permainan yang berlangsung di antara siswa-siswa di 

sekolah inklusif. Kegiatan permainan ini terutama 

berlangsung saat istirahat . 

 Pada saat istirahat, siswa terbiasa bermain di dalam 

kelas, termasuk di dalamnya ABK. Dalam berbagai 

permainan, terlihat kebersamaan tanpa membedakan 
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perbedaan kondisi di antara mereka, termasuk ABK. Semua 

mempunyai peran yang sama dalam permainan. Misalnya 

dalam permainan “Ucing Sumput”, ABK tunadaksa ikut 

berlari tanpa terkecuali, meski mempunyai keterbatasan fisik 

pada kakinya (lihat gambar 9). Dan teman-temannya pun 

seolah tidak peduli pada kondisi ABK, semua larut dalam 

keasyikan permainan. Dalam suasana bermain yang alami, 

anak-anak merasa bahagia semuanya. 

 Dalam peristiwa Kepramukaan, siswa sering 

melakukan kegiatan dalam bentuk kelompok. Dalam sebuah 

kelompok, acapkali tergabung antara satu atau beberapa 

siswa ABK di antara siswa-siswa normal lainnya. Keberadaan 

ABK yang menjadi bagian dari kelompok membutuhkan 

bantuan dari teman lainnya, misalnya dalam mengikuti 

aturan permainan, atau memahami tanda-tanda atau kode-

kode yang ada. Karena dituntut kekompakan untuk 

mengikuti permainan maka anggota lain harus membantu 

ABK agar kelompokknya dapat mengikuti kegiatan dengan 

lancar. Hal ini menjadi sarana mengondisikan semua siswa 

untuk saling membantu dan mengerti keadaan teman lain. 

ABK spectrum autis terlihat terlibat aktif dan menikmati 

kegiatan Hizbul Wathan (lihat gambar 8) 
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Gambar 8  ABK tunadaksa yang larut dalam suasana 

permainan bersama siswa lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 ABK spectrum autis yang larut dalam suasana 

permainan bersama siswa lainnya 

 

 Dalam permainan ABK dan anak normal bisa melebur 

menjadi satu, mereka melupakan perbedaan, tujuan 
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permainan yaitu keasyikan. Bahkan siswa lain tidak melihat 

kekurangan ABK, menganggapnya sama, sehingga ABK 

merasa dirinya setara dengan yang lain. Selain mengenal 

mereka juga harus disiplin dengan berbagai peraturan dalam 

permainan agar semua berjalan dengan lancar. Bagi ABK 

memahami berbagai tanda dan kode juga aturan-aturan 

dalam permainan juga menjadi suatu keharusan. Namun 

karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya dalam 

memahami kode, tanda , aturan permainan ABK memerlukan 

pendampingan baik dari guru maupun teman lainnya 

termasuk dalam pelaksanaan kegiatannya. ABK selalu dalam 

pendampingan guru dan teman sekelompokknya apabila 

dibagi ke dalam kelompok-kelompok.  

 

XII.11 Penciptaan Suasana yang Menyenangkan 

 Suasana menyenangkan muncul dalam aktivitas yang 

menghadirkan keceriaan dan kebersamaan. Sikap ini terlihat 

dalam peristiwa aneka tepuk saat mengawali pelajaran, 

kegiatan pelajaran olahraga, tebak-tebakan saat pelajaran 

Asma al Husna, kegiatan istirahat, kegiatan Hizbul Wathan, 

dan kegiatan makan bersama.  

 ABK selalu bisa mengikuti secara intens kegiatan yang 

membangkitkan keceriaan. Guru hanya meneriakkan tepuk 

angsa, maka semua siswa termasuk ABK langsung bertepuk 

dengan irama seragam dengan kata-kata yang mengandung 
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nilai-nilai positif dan ekspresi yang gembira. Tepuk hasil 

kreasi guru ini seolah-olah menjadi alat bagi guru untuk 

memotivasi siswa agar bersemangat dalam belajar. Ketika 

senam ABK juga melakukannya dengan gembira. Dalam 

kegiatan tebak-tebakan ABK berusaha terlibat dan sangat 

menikmatinya.  

 Dalam kegiatan makan siang bersama terbangun 

kebersamaan dan saling berbagi antara mereka. Membagikan 

apa yang dimilikinya kepada teman lain, dan sebaliknya. 

Beberapa ABK bersama teman-teman lain  mampu bergabung 

dan aktif dalam situasi ini. Sedangkan beberapa ABK lain 

seperti ABK, ABK tetap asyik dengan dirinya sendiri di tengah 

kebersamaannya dengan teman-teman lainnya.  

 Membangun suasana yang menyenangkan menjadikan 

kegiatan belajar menjadi lebih menarik dan membangkitkan 

semangat siswa-siswa. Dalam suasana yang menyenangkan, 

ABK terlihat lebih antusias dalam mengikuti kegiatan ini, 

dibanding dengan kegiatan pelajaran yang biasa-biasa saja. 

Dalam kegiatan yang menyenangkan, siswa dapat mengatur 

satu sama lain dengan lebih spontan. Misalnya saat istirahat, 

ketika bel berbunyi mereka berhamburan keluar kelas. Tanpa 

ada komando dari siapapun rata-rata kegiatan yang mereka 

lakukan setelah keluar dari kelas adalah menuju kantin dan 

membeli makanan atau jajan. Setelah itu mereka melanjutkan 

dengan berbagai aktivitas, ada yang bermain di kelas, 



 

292 | Komunikasi Antarpribadi dalam Pendidikan Anak di Sekolah Inklusif 

 

bermain bola di lapangan atau duduk-duduk di selasar 

sekolah.  

 Keceriaan adalah kekhasan anak-anak. Ketika ada 

keceriaan mereka tidak akan lagi melihat bahwa dirinya atau 

orang lain adalah kurang. Yang dilihat adalah kesetaraan 

sehingga mereka terus termotivasi dalam belajar. Suasana 

menyenangkan akan muncul ketika anak dalam kondisi tidak  

tertekan . 

 

XII.12 Religiusitas 

 Religiusitas ternyata berperan signifikan dalam 

terbangunnya budaya inklusif. Secara normatif, Islam 

merupakan agama yang mendorong kesamaan hak antar 

umat dan antar manusia. Dalam kasus penelitian, budaya 

religius yang terkait dengan ini terlihat dalam beberapa 

aktivitas komunikasi, seperti aktivitas shalat berjamaah dan 

Hizbul Wathan. 

 Dalam beberapa kesempatan seorang ABK ditunjuk 

menjadi imam shalat bagi teman-temannya. Meskipun dia 

mempunyai keterbatasan dalam suatu hal, namun itu tidak 

menjadikan hilangnya syarat dan hak dia untuk menjadi 

imam.  Di sini, tercermin prinsip Islam mengenai kesetaraan 

umat. Maka siapa pun selama bisa memenuhi syarat shalat, 

berhak jadi imam. Keterbatasan ABK bukan menjadi kendala 

untuk berhak menjadi imam shalat.  



 

Komunikasi Antarpribadi dalam Pendidikan Anak di Sekolah Inklusif |293 

 

 Dalam aktivitas Kepramukaan, suasana yang terbangun 

suasana permainan. Hizbul Wathan merupakan organisasi 

kepanduan yang didirikan dan diselenggarakan oleh 

Muhammadiyah. Dengan semangat kepanduan, di mana 

anak-anak melalui berbagai kegiatan permainan belajar 

untuk berbakti kepada bangsa dan masyarakat. Dalam 

suasana permainan ini, ABK dapat menempatkan diri setara 

dengan siswa yang lainnya.   

Agama mengajarkan bahwa semua makhluk setara di 

mata Tuhan. Kesetaraan ini memberi semangat pada ABK, 

siswa lain dan guru dalam menjalankan berbagai aktivitas. 

Keterbatasan yang dimiliki ABK tidak menghalangi ABK 

dalam menjalankan aktivitasnya ketika diberikan 

kepercayaan oleh guru misalnya untuk menjadi Imam dalam 

shalat. Apa yang dilakukan oleh ABK juga dapat diterima 

dengan baik oleh anggota masyarakat tutur lainnya. 

Kekhasan budaya religius ini terlihat pada kesadaran seluruh 

siswa khususnya ABK mengikuti berbagai kegiatan yang 

bernuansa religius seperti mengaji dan sholat berjamaah 

dengan tertib dan khusyu’. ABK yang biasanya sulit 

dikendalikan dengan kesadarannya sendiri berperilaku tertib 

dan sopan.  
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BAB XIII 

Penutup 

 

XIII.1 Kesimpulan  

 Sekolah inklusif diselenggarakan dengan menyertakan 

keterlibatan ABK secara penuh dalam kegiatan belajar 

mengajar bersama siswa lainnya. Di sini, semangat 

kesetaraan dan keberagaman dalam pendidikan bisa 

terbangun, karena siswa dapat belajar lebih peka dan ABK 

dapat mengembangkan kemampuan interaksi sosial. 

Semangat ini ternyata ditemukan di lapangan. ABK dan siswa 

lainnya saling berusaha menyesuaikan diri untuk mencapai 

tujuan pendidikan, dan secara lebih luas membangun budaya 

inklusif dalam interaksi antar mereka 

 ABK menjadi pelaku kunci dalam aktivitas komunikasi 

ini, karena keberadaannya menjadi konmponen utama alasan 

diselenggarakannya sebuah sekolah inklusif. Dalam aktivitas 

komunikasi yang berlangsung, ABK menunjukkan 

keterlibatan aktif dan sukarela dalam kegiatan dengan 

suasana informal. Sedangkan pada kegiatan dengan suasana 

formal  dan membutuhkan kedisiplinan dan ketaatan pada 

aturan, keterlibatan mereka membutuhkan perlakuan khusus 

dari guru atau temannya. Dukungan tersebut dapat berupa 
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pemberian motivasi secara berkala, pendampingan secara 

personal, atau apresiasi terhadap keberhasilan mereka dalam 

mengerjakan sesuatu. 

 ABK berkomunikasi untuk mendapatkan perhatian dari 

siswa dan guru. Di sini, karena keterbatasnnya, ABK lebih 

banyak menggunakan pesan nonverbal untuk menyatakan 

perasaannya. Ekspresi wajah dan gerakan anggota tubuh 

banyak digunakan ABK untuk menggambarkan rasa 

ketidaksukaannnya. ABK menunjukkan kenyamannnya saat 

keberadaan personalnya diakui, mendapat apresiasi, diberi 

kepercayaan, dan mendapatkan prestasi. 

 Pesan-pesan verbal juga digunakan ABK, sebagai 

konsekuensi belajar di sekolah reguler. Pesan-pesan verbal 

banyak digunakan untuk menjawab soal ulangan dan ujian, 

menjawab pertanyaan guru atau menceritakan 

pengalamannya. Namun dalam beberapa kasus mereka 

memerlukan bimbingan atau arahan dari guru. 

 Salah satu aspek penting yang dipelajari ABK di sekolah 

inklusif adalah budaya disiplin. Meskipun dalam banyak 

kesempatan diberikan toleransi, namun ABK secara umum 

wajib mengikuti tata aturan di sekolah reguler. Hal ini 

sebenarnya merupakan kesempatan kepada ABK untuk yang 

berpengaruh dalam membangun karakter disiplin ABK, dan 

selanjutnya untuk memperkuat rasa percaya diri dari ABK. 

Latar belakang keagamaan pada sekolah yang diteliti 
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ternyata memberikan kontribusi signifikan terhadap 

kedisiplinan ABK, seperti kewajiban berdoa, mengiikuti 

shalat berjamaah, kegiatan mengaji, dan aneka kegiatan 

keagamaan lainnya. 

 Keberadaan ABK mendorong siswa untuk membantu 

ABK dalam proses proses belajar mengajar yang berlangsung. 

Siswa menggunakan pesan-pesan nonverbal untuk 

memperkuat pesan verbal yang disampaikan kepada ABK, 

serta melakukannya secara berulang-ulang agar ABK lebih 

memahami pesan yang disampaikan tersebut. Penggunaan 

pesan nonverbal ini telah menjadi kebiasaan yang 

berlangsung secara spontan dan unik.  

 Selain itu, budaya toleran yang terbangun mendorong 

siswa untuk tidak bereaksi negatif saat merasa terganggu 

oleh ABK. Mereka mencoba memahami kondisi dan 

keterbatasan ABK. Dengan arahan guru, para siswa berusaha 

menjaga kestabilan emosi ABK saat berkomunikasi. 

 Keberadaan ABK juga mendorong guru juga melakukan 

komunikasi yang bersifat  personal dan empatik, terutama 

supaya ABK merasa nyaman dan merasa diakui 

keberadaannya. Pesan nonverbal banyak digunakan oleh 

guru terutama untuk memperkuat pesan verbal yang 

digunakan atau membangun suasana yang menyenangkan. 

Guru banyak mengembangkan metode komunikasi yang 

atraktif untuk menarik perhatian ABK dan siswa lain agar 
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mereka merasa senang dan tertarik untuk mengikuti 

pelajaran. Hal ini menjadikan guru mampu melahirkan cara-

cara berkomunikasi yang khas dengan ABK. 

 Meskipun banyak ditemukan inovasi untuk mencapai 

tujuan pendidikan inklusif, namun apa yang dilakukan oleh 

guru dan siswa belum sepenuhnya menjadi bagian integral 

dari penyelenggaraan sebuah sekolah inklusif. Sebagian 

masih merupakan inisatif individu dan belum sepenuhnya 

menjadi budaya sekolah. Temuan penelitian yang disajikan 

dalam buku ini diharapkan dapat membantu terbangunnya 

budaya inklusif secara lebih menyeluruh, dalam rangka 

membangun semangat pendidikan inklusif untuk 

memberikan kesetaraan kesempatan dan penghargaan akan 

perbedaan dalam dunia pendidikan. 

 Dalam ranah akademis, buku ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan 

tentang komunikasi pendidikan pada anak khususnya pada 

interaksi dan pola komunikasi anak melalui komunikasi antar 

pribadi guru dengan siswa di sekolah. Penelitian terhadap 

cara berkomunikasi suatu masyarakat dapat menggunakan 

pendekatan etnografi komunikasi untuk dapat memetakan 

pola-pola komunikasi yang lebih merujuk pada budaya yang 

khas pada masyarakat tutur yang diteliti . 

 Dalam ranah praktis, buku ini diharapkan dapat 

menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan sekolah 
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inklusif yang lebih mengacu kepada semangat dunia tentang 

pendidikan untuk semua. Sekolah inklusif seharusnya 

diselenggarakan dengan semangat kesetaraan dan 

penghargaan akan perbedaan, dan bukan sekedar prosedur 

memasukkan ABK dalam sekolah umum. Mengingat 

pentingnya komunikasi dalam sekolah inklusif, perlu disusun 

pedoman komunikasi pengajaran di sekolah inklusif. Inovasi 

guru dalam berkomunikasi bisa menjadi bagian dari 

penyusunan pedoman tersebut. 

 Dalam sekolah inklusif, guru sebaiknya 

mengembangkan komunikasi yang bersifat personal dan 

empatik. Penggunaan pesan yang mengancam seharusnya 

dihindari terutama kepada ABK yang memiliki kendala 

emosional saat berinteraksi dengan orang lain.  Untuk itu 

diperlukan sosialisai, pelatihan, atau referensi bagi para guru 

di sekolah inklusif dalam berkomunikasi dengan siswa dan 

ABK. 

 Dalam sekolah inklusif juga berlaku norma-norma yang 

berperan dalam membangun interaksi antara guru, siswa dan 

ABK. Norma agama ternyata dapat berperan signifikan dalam 

membangun budaya inklusif, terutama pada prinsip 

kesetaraan, kedisplinan dan kepekaan sosial. Namun norma-

norma agama tersebut perlu aktualisasi dengan konteks yang 

ada, supaya penerapannya mudah untuk diterima oleh 

masyarakat. Penelitian ini juga menemukan, norma agama 



 

300 | Komunikasi Antarpribadi dalam Pendidikan Anak di Sekolah Inklusif 

 

ternyata dapat berperan signifikan dalam membangun 

budaya inklusif, terutama pada prinsip kesetaraan, 

kedisplinan dan kepekaan sosial. Namun norma-norma 

agama tersebut perlu aktualisasi dengan konteks yang ada, 

supaya penerapannya mudah untuk diterima oleh 

masyarakat.  

 Budaya yang terbangun dalam masyarakat tutur yang 

diteliti adalah budaya inklusif. Budaya ini terbangun 

terutama karena keberadaan ABK yang terlibat secara penuh 

dalam kegiatan belajar dan mengajar di sekolah regular. 

Budaya inklusif yang terbangun di satu sisi mendorong guru 

dan siswa untuk belajar lebih peka, terutama untuk 

memahami keterbatasan yang dimiliki oleh ABK. Di sisi lain, 

budaya ini juga memberikan kesempatan kepada ABK untuk 

mengikuti pelaksanaan dan tata aturan di sekolah regular, 

yang berpengaruh dalam membangun karakter disiplin dan 

percaya diri dari ABK. Beberapa komponen budaya yang 

terbangun dalam sekolah inklusif, yaitu  toleran, menghargai 

keberadaan personal, kesadaran akan perbedaan 

kemampuan, menolong secara spontan, memberi 

kesempatan dan kepercayaan,  apresiatif, kesadaran akan 

keragaman kecakapan, disiplin, mengingatkan,  bermain, 

membangun suasana menyenangkan, dan religius. Budaya ini 

muncul dari terciptanya interaksi sehari-hari di sekolah 

antara guru, siswa dan ABK. Budaya inklusif ini menjadikan 
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suasana belajar di sekolah inklusif terbangun lebih kondusif 

sehingga tujuan belajar akan lebih mudah tercapai. Siswa dan 

ABK serta guru sebagai pengajar membangun interaksi 

dengan baik sehingga hasilnya akan lebih optimal.  
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