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Pada hari ini, Senin, dua puluh Mei dua ribu tiga belas Masehi bertepatan dengan
tanggal sepuluh Rajab seribu empat ratus tiga puluh empat Hijriah, kami yang
bertandatangan dibawah ini :

1. Dr. Ir. Rakhmat Ceha, M.Eng. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Universitas Islam
Bandung selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.

2. Ike Junita Triwardhani, S.Sos., M.Si. Dalam hal ini bertindak selaku dosen UNISBA
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan penelitian
berdasarkan surat perjanjian pelaksanaan hibah penelitian tahun anggaran 2013
antara Ketua LPPM dengan DP2M Dikti Nomor : 0890/K4/KL/2013 tertanggal 10 Mei
2013 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA
menerima tugas tersebut untuk pelaksanaan penelitian berjudul :

"Metode Pendampingan Komunikasi ABK di Sekolah Inklusif"

Pasal2

PIHAK PERTAMA membiayai penelitian ini sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta
rupiah) yang dibebankan berdasarkan surat perjanjian pelaksanaan nomor :
0890/K4/KL/2013 tertanggal 10 Mei 2013 sebelum dipotong PPH/PPN, selanjutnya
biaya PPH/PPN menjadi kewajiban PIHAK KEDUA. Pembayaran dilaksanakan secara
bertahap sebagai berikut:

(1) Tahap pertama sebesar 70% setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua
belah pihak.
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(2) Tahap kedua sebesar 30% setelah PIHAK KEDUA menyerahkan :

a) Laporan kemajuan pelaksanaan hibah penelitian

b) Laporan akhir pelaksanaan hibah penelitian, luaran yang dijanjikan dalam
proposal, draft artikel ilmiah (siap dipublikasi), serta laporan penggunaan
keuangan 100% (70% dan 30%, termasuk pajak) kepada PIHAK PERTAMA
disertai dengan berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal3

Pembayaran biaya Penelitian Hibah Bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dilaksanakan setelah dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1) Penandatanganan surat perjanjian pelaksanaan penelitian Hibah Bersaing

dilakukan setelah usulan penelitian Hibah Bersaing diteliti dan disetujui oleh kedua
belah pihak.

(2) PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan laporan sementara (interim report) yang
berisi laporan kemajuan pelaksanaan hibah penelitian, dan laporan penggunaan
keuangan 70% dengan menyertakan softcopy yang telah dilaksanakan oleh peneliti

disertai dengan berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak selambat-

lambatnya 1 Agustus 2013, sebanyak 2 (dua) eksemplar.

(3) PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan laporan akhir yang berisi laporan
pelaksanaan hibah penelitian, dan laporan penggunaan keuangan 30% dengan
menyertakan softcopy yang telah dilaksanakan oleh peneliti disertai dengan berita
acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak selambat-lambatnya 29

November 2013, sebanyak 6 (enam) eksemplar.

(4) PIHAK KEDUA diwajibkan mengikuti monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan
oleh PIHAK PERTAMA dan DP2M Dikti, dengan membawa persyaratan yang akan

diberitahukan selanjutnya.

(5) PIHAK KEDUA disarankan mempresentasilkan laporan hasil penelitian Hibah
Bersaing yang dilaksanakan dalam seminar desiminasi hasil penelitian di
lingkungan Unisba yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal4

(1) Laporan akhir hasil penelitian Hibah Bersaing dalam bentuk hard copy tersebut
pada pasal 3 ayat (3) harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan Ditjen Dikti.

Pasal5

(1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitian sebagaimana
dimaksud Pasal 1 maka diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterimanya
kepada PIHAK PERTAMA.
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(2) Apabila PIHAK KEDUA menyampaikan laporan akhir hasil penelitian Hibah Bersaing
kepada PIHAK PERTAMA melampaui waktu surat perjanjian ini, maka PIHAK
KEDUA dikenai sanksi denda sebesar 5 0/00 (lima permil) / perhari keterlambatan
dari nilai surat perjanjian pelaksanaan hibah penelitian.

Pasal6

Hak cipta hasil penelitian Hibah Bersaing yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian
sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal7

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan penelitian Hibah Bersaing ini
akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Pasal8

Surat perjanjian pelaksanaan penelitian Hibah Bersaing ini dibuat asli rangkap 2 (dua)
dengan bermaterai cukup, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap
untuk PIHAK KEDUA.
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REVGKASAN

Pendidikan inkiusif adalah sebuah pelaksanaan pendidikan yang didasari penghargaan
terhadap keragaman kondisi dan kemampuan anak. Dalam sekolah inkiusif, Anak Berkebutuhan
Khusus (ABK) akan berdampingan dengan anak normal dalam proses beiajar mengajar dan akan
didampingi oleh guru dan helper (guru pendamping). Melihat rumitnya proses beiajar yang
menyatukan antara anak normal dan ABK maka diperlukan pendekatan yang tepat dari segi
komunikasi agar proses beiajarberlangsung efektif.

Penelitian ini akan merumuskan metode pendampingan komunikasi Anak Berkebutuhan
Khusus (ABK) di sekolah inkiusif, yaitu bertujuan untuk meneliti bagaimana metode komunikasi
yang sebaiknya dilakukan oleh guru dan helper dalam kegiatan beiajar mengajar di kelas dalam
setting pendidikan inkiusif, yang meliputi : (1) Memetakan pola-pola komunikasi guru, helper,
dan siswa terhadap ABK pada kegiatan beiajar mengajar di kelas dalam setting inkiusif
(2)menilai efektifitas komunikasi guru, helper, siswa lain terhadap ABK di kelas dalam setting
pendidikan inkiusif (3) menyusun metode pendampingan komunikasi bagi ABK dalam setting
pendidikaninkiusif.
Untuk menyusun metode pendampingan komunikasi pendidikan di sekolah inkiusif, peneliti
menggunakan metode kualitatif dengan memilih etnografi komunikasi sebagai pendekatan,
Dengan pendekatan etnografi komunikasi, penelitian ini dapat mengungkap pola-pola
komunikasi pada anak yang terjadi di sekolah inkiusif. Pola-pola yang dinilai efektif akan
membangun perumusan metode pendampingan komunikasi bagi ABK yang dapat diaplikasikan
dalam kelas dalam setting pendidikan inkiusif.

Adapun temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan dalam perencanaan, strategi, kebijakan mengenai peningkatan kualitas kegiatan
beiajar mengajar dalam lingkup pendidikan inkiusif.

Kata kunci: Anak berkebutuhan khusus(ABK), inkiusif, pendampingan, komunikasi,

in



PRAKATA

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang
telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga kami dapat melaksanakan penelitian
sampai pada penulisan laporan. Shalawat dan salam ditujukan kepada kekasih Allah yang mulia
Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta umatnyayangsetia sampai akhir zaman.

Laporan ini merupakan laporan hasil Penelitian yang mengkaji dan merumuskan metode
pendampingan komunikasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah inkiusif, yaitu bertujuan untuk
meneliti bagaimana metode komunikasi yang sebaiknya dilakukan oleh guru dan helper dalam kegiatan
beiajar mengajar di kelas dalam setting pendidikan inkiusif, yang meliputi : (1) Memetakan pola-pola
komunikasi guru, helper, dan siswa terhadap ABK pada kegiatan beiajar mengajar di kelas dalam setting
inkiusif (2)menilai efektifitas komunikasi guru, helper, siswa lain terhadap ABK di kelas dalam setting
pendidikan inkiusif (3) menyusun metode pendampingan komunikasi bagi ABK dalam setting pendidikan
inkiusif.

Ucapan terimakasih atas terlaksananya penelitian inikami sampaikan kepada :
1. Rektor Unisba Prof. Dr. M. Thaufiq S. Boesoirie,dr.,MS.,Sp.THT-KL(K)
2. Ketua LPPM Unisba Dr. Ir. Rakhmat Ceha, M.Eng.
3. Dekan Fikom Unisba Dr.O.Hasibiansyah,M.Si
4. Kepala sekolah, guru, helper dan siswa SD Hikmah Teladan Bandung
5. Kepala sekolah, guru, helper dan siswa SD Muhammadiyah 7 Bandung

Semoga temuan-temuan dalam penelitian ini bermanfaat bagi banyak fihak dan dapat
menjadi masukan bagi peningkatan kualitas kegiatan beiajar mengajar demi terselenggaranya
pendidikan inkiusif yang lebih baik.

Bandung, November 2013

Peneliti
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Pendidikan inklusi merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan

universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam

kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat. Satu tujuan utama inklusi adalah mendidik anak

yang berkebutuhan khusus akibat kecacatannya di kelas reguler bersama-sama dengan anak-

anak lain yang non-cacat, dengan dukungan yangsesuai dengan kebutuhannya.

Dalam lingkungan pendidikan inkiusif terdapat murid yang lebih beragam, yaitu

murid normal dan murid berkebutuhan khusus (ABK). Melalui implementasi pendidikan

inkiusif, 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 inkiusif tentu saja

memunculkan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sekolah umum biasa.

Penyelenggaraan kegiatan beiajar mengajar pun menjadi lebih rumit karena keberagaman

tersebut. Melihat rumitnya proses beiajar yang menyatukan antara anak normal dan ABK

maka diperlukan pendekatan yang tepat dari segi komunikasi agar proses beiajar berlangsung

efektif.

Dalam proses beiajar, siswa ABK membutuhkan seorang pendamping di kelas.

Pendamping diperlukan untuk membantu siswa ABK dalam memahami materi yang



diberikan gum 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 dalam kelas antara gum, siswa ABK dan siswa

normal berjalan dengan baik.

Pendekatan komunikasi yang tepat perlu dilakukan tidak hanya oleh gum dalam

mengajar di kelas, tetapi juga oleh helper dalam melakukan pendampingan, serta dalam

rangka menyatukan siswa normal dan ABK di kelas dalam setting pendidikan inkiusif. Hal

inilah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang fenomena pendidikan inkiusif yang diuraikan di atas,

dapat dirumuskan tujuan penelitian yaitu untuk merumuskan model komunikasi

pendampingan di sekolah inkiusifyang meliputi :

(1) Memetakan pola komunikasi guru, helper dan siswa terhadap ABK pada kegiatan

beiajar mengajar di kelas dalam setting pendidikan inkiusif

(2) Menilai efektifitas komunikasi gum, helper, siswa lain terhadap ABK metode

komunikasi helper dalam melakukan pendampingan terhadap ABK di kelas dalam

setting pendidikan inkiusif.

(3) Menyusun metode pendampingan komunikasi bagi ABK dalam setting pendidikan

inkiusif

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merumuskan model komunikasi pendidikan

di sekolah inkiusif yang meliputi :



(1) Memetakan pola komunikasi guru, helper dan siswa terhadap ABK pada kegiatan

beiajar mengajar di kelas dalam setting pendidikan inkiusif

(2) Menilai efektifitas komunikasi gum, helper, siswa lain terhadap ABK metode

komunikasi helper dalam melakukan pendampingan terhadap ABK di kelas dalam

setting pendidikan inkiusif.

(3) Menyusun metode pendampingan komunikasi bagi ABK dalam setting pendidikan

inkiusif

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu komunikasi,

khususnya mengenai pendekatan komunikasi pendampingan terhadap anak berkebutuhan

khususdalam proses beiajar di sekolah inkiusif.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Memberikan masukan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam

perencanaan, strategi dan kebijakan mengenai peningkatan kualitas kegiatan beiajar mengajar

dalam Iingkup pendidikan inklusi bagi lembaga-lembaga terkait yang menangani pengelolaan

sekolah inkiusif khususnya bagi Depdiknas.

2. Memberikan masukan pula bagi para praktisi pendidikan inkiusifdalam penyelenggaraan

kegiatan beiajar mengajar di kelas inkiusif, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana

pendekatan komunikasi dalam pendampingan terhadap siswa berkenutuhan khusus dalam

seting pendidikan inkiusif.



1.5.Kerangka Pemikiran

Teori Interaksionisme Simbolik

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 manusiadari sudut pandang subjek manusia. Artinya

perilaku manusia hams dilihat sebagai proses yang terbentuk dan diatur dengan

mempertimbangkan ekspektasi orang Iain yang menjadi mitra interaksi mereka (Mulyana

2003:70).

Menumt 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

manusia itu dapat diperbedakan karena tampilan lewat simbol dan maknanya (Basrowi dan

Sukidin, 2002:114). 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 dibcri makna. (Mulyana 2001: 68). Disini



dikaji bagaimana simbol-simbol digunakan untuk maksud untuk berkomunikasi, dan

pengaruh yang ditimbulkan penafsiran atas simbol-simbol ini terhadap perilaku pihak-pihak

yang teriibat 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 mempakan 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 beiajar mengajar

atas dasar pemaknaan/penafsirannya terhadap anggota masyarakat tutur lainnya.

Pemaknaan/penafsiran tersebut diperoleh dari interaksi yang terjadi antara ABK, siswa lain

dan gum. ABK, siswa dan gum menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan apa

yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi, yaitu menciptakan iklim yang kondusif bagi

kelas yang beragam, yang mempakan hasil dari penafsiran atas simbol-simbol perilaku

pihak-pihak yang teriibat dalam interaksi sosial dalam hal ini interaksi dalam proses kegiatan

beiajar mengajar.



Teori komunikasi yang mendukung

Kegiatan beiajar mengajar pada hakikatnya adalah kegiatan komunikasi, karena dalam

kegiatan beiajar mengajar terjadi proses penyampaian pesan, gagasan, ide, yang sengaja

dirancang oleh gum 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 gum. Sehingga terjadi proses memahami dan berbagi makna

antara gum dan siswa seperti halnya Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson (dalam Mulyana

2005 : 69) mendefmisikan komunikasi sebagai proses memahami dan berbagi makna.

Kegiatan beiajar mengajar juga mempakan proses interaksi, yaitu interaksi antara

gum dan siswa dan interaksi antara sesama siswa. Dan memang pada hakekatnya manusia

sebagai makhluk sosial akan selalu teriibat 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 beiajar mengajar di sekolah inkiusif interaksi edukatif

terjadi antara gum, siswa nomial dan siswa ABK. Yang jadi permasalahan adalah seringkali

terjadi hambatan dalam berkomunikasi terutama pada siswa berkebutuhan khusus, baik antara

siswa ABK dengan gum maupun antara siswa ABK dengan siswa normal. Dalam mengatasi

hambatan tersebut ABK membutuhkan 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 inkiusif melakukan cara-cara tertentu agar ABK mau mengikuti

kehendak atau arahan gum.

Pendekatan komunikasi antar pribadi juga dapat dilakukan dalam komunikasi

pendampingan. Menumt Effendy yang dikutip oleh Liliweri, pada hakekatnya komunikasi

antar pribadiadalah :

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 ams
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)

Komunikasi pendampingan dengan pendekatan komunikasi antara pribadi dinilai

efektif, karena komunikasi antarpribadi mempunyai lima karakteristik yang dapat

dipertimbangkan dalam pendampingan terhadap ABK. Kelima karekteristik itu adalah

keterbukaan (opennes), empati (empathy), dukungan (supporliveness), perasaan positif

(positiviness), dan kesamaan (equality) (Devito, 1997:96). Kelima karakteristik itu akan

meningkatkan kualitas komunikasi dan hubungan interpersonal diantara pelaku komunikasi

yaitu antara gum pendamping dan siswa ABK.

Anak berkebutuhan khusus, dalam berkomunikasi juga menggunakan lambang-

lambang verbal dan nonverbal. Maka penting juga kiranya dalam pendampingan terhadap

ABK, gum atau pendamping memahami isyarat-isyarat baik verbal maupun nonverbal dari

siswa ABK. Sehingga terjalin komunikasi yang efektif di kelas dalam proses beiajar



mengajar. Maka pendekatan komunikasi verbal dan non verbal juga dapat dilakukan dalam

komunikasi pendampingan ini.

John B. Hobbeb dalam Liliweri (1994:5) mengatakan bahwa, "Komunikasi adalah

pertukaran verbal dari pemikiran atau gagasan.". Dalam definisi tersebut, penekanan

komunikasi adalah pada konsep bahasa sebagai lambang verbal dalam pembicaraan. Akan

tetapi komunikasi tidak hanya bisa diungkapkan melalui pesan-pesan verbal saja melainkan

juga dengan malalui pesan- pesan nonverbal yang bempa simbol-simbol. Simbol yang

digunakan dalam komunikasi bukan saja simbol verbal yang bempa kata-kata tapi juga

menggunakan simbol yang bempa gambar, grafik, dan simbol-simbol lainnya yang

mempakan simbol nonverbal.



BABH

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Pendahulu

Bagan Studi pendahuluan yang sudah dilaksanakan

Penelitian

tentang

Sekolah

Inkiusif

dilakukan

oleh

anggota

penelitian,
Wulan Tri

Gartanti

Penelitian

tentang

metode

komunikas

i guru
dilakukan

Judul & Idcntifikasi
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Fenomenologi tentang Pola
Komunikasi Guru dalam Kegiatan
Beiajar Mengajar di SD Hikmah
Teladan Cimahi).
(1) bagaimana komunikasi guru
dalam menyampaikan materi
pelajaran di kelas inklusi? (2)
bagaimana komunikasi gum agar
siswa normal dapat menerima anak
berkebutuhan khusus? (3)
bagaimana komunikasi gum dalam
membantu anak berkebutuhan

khusus agar berhasil di sekolah
inkiusif?

"Kajian Metode Komunikasi
Persuasif Guru Dalam
Perkembangan Kreativitas Anak
Taman Kanak-Kanak ",
(1). Bagaimana cara guru
mempersuasi dengan pesan yang

Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
komunikasi guru dalam menyampaikan materi
pelajaran di kelas dilaksanakan dalam empat
tahap yaitu pengkondisian siswa pengenalan
materi, penjeasan materi, latihan soal dan
pembahasan. Komunikasi gum agar siswa
normal dapat menerima Anak Berkebutuhan
Khusus (ABK) yaitu dengan menumbuhkan
pengertian dalam diri siswa normal baik secara
langsung maupun tidak langsung. Komunikasi
guru dalam menumbuhkan empati yaitu dengan
memberi penjelasan dan berdialog tentang
kondisi ABK serta membaurkan siswa normal

dengan ABK. Gum juga berusaha menciptakan
suasana kelas agar siswa dapat menerima ABK
yaitu dengan cara menyatukan anak dalam
setiap kegiatan beiajar mengajar. Dengan
perlakuan yang sama antara siswa normal dan
ABK berarti memberikan kesempatan yang
sama pada mereka.
Kebcrhasilan ABK di sekolah inkiusif didorong
oleh komunikasi yang diciptakan oleh guru di
kelas. Guru membantu ABK agar mau beiajar
di kelas yaitu dengan cara pendampingan,
menciptakan mood, tutor sebaya memberikan
reward dan punishment. ABK juga dibantu
beradaptasi dan bersosialisasi yaitu dengan cara
mempcrkenalkan aturan kelas, memperkenalkan
teman sekelas, membuat ABK lebih lama diam
di kelas, membantu ABK mengenali potensi
dari pemberian tugas dengan mengeksplorasi
siswa mengamati dari keseharian, melalui hobi
ataupun dengan cara alami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apa yang
dikembangkan guru dalam metode komunikasi
persuasif dalam mengajar berkaitan dengan
perkembangan kreativitas anak. Keterkaitan ini
menghasilkan prinsip-prinsip umum
komunikasi persuasif gum yang terkait dengan
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Dilakukan
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menggunakan ungkapan yang
dimengerti oleh anak, (2).
Bagaimana cara gum membangun
empati terhadap anak dalam
menyampaikan pesannya
(3).Bagaimana gum melakukan
pendampingan terhadap anak dalam
mengaplikasikan pesan yang
disampaikannya. (4). Bagaimana
bentuk pujian dan dorongan yang
diberikan gum untuk mendukung
keberhasilan pesan yang
disampaikan. (5). Bagaimana gum
dalam menyampaikan pesan yang
mendorong kebebasan pada anak
dalam memberikan responnya.
Studi etnografi komunikasi tentang
pola komunikasi anak di sekolah
inkiusif

(1) peristiwa komunikasi yang
terjadi di sekolah inkiusif; (2)
strategi interaksi melalui pesan
verbal dan nonverbal yang
digunakan oleh anak; (3) komponen
budaya dalam akti vitas komunikasi
di sekolah inkiusif dan (4) pola
komunikasi pada anak di sekolah
inkiusif.

Metode Komunikasi Helper di
Sekolah Inkiusif Pendidikan Anak

IJsia Dini di Bandung.
(I) metode atau cara helper
berkomunikasi dalam membantu

ABK memahami materi. (2) metode
atau cara helper berkomunikasi
dalam membantu ABK

kreativitas anak, yang dapat dilihat diantaranya
sebagai berikut: gum menjalin keterdekatan
dengan anak, hal ini akan mengurangi
hambatan anak untuk berekspresi. Ketika gum
memberikan pertanyaan dengan jawaban
elaboratif, anak akan terdorong dan terlatih
untuk berpikir variatif dalam mengembangkan
kreativitasnya

(1) keberadaan ABK di sekoalh inkiusif
mendorong terjadinya peristiwa-peristiwa
komunikasi yang khas (2) dalam berinteraksi
dengan ABK, siswa lain dan gum banyak
menggunakan pesan-pesan nonverbal untuk
melengkapi penggunaan pesan-pesan verbal
dalam mencapai tujuan beiajar mengajar (3)
interaksi dengan ABK mendorong masyarakat
tutur untuk membangun budaya inkiusif, yang
terpetakan dalam beberapa komponen budaya
ysitu toleran, menghargai keberadaan personal,
kesadaran akan perbedaan kemampuan,
spontanitas dalam menolong, memberi
kesempatan dan kepercayaan, apresiatif,
kesadaran akan keragaman dll (4) budaya
inkiusif ini mendorong terciptanya pola
komunikasi yang khas pada masyarakt
tutur,yaitu ABK lebih mengembangkan
komunikasi nonverbal untuk mendapatkan
perhatian, siswa lain mengembangkan pola
komunikasi yang membantu penyesuaian ABK
terhadap proses beiajar mengajar, dan guru
mengembangkan pola komunikasi yang bersifat
personal dan khas dengan ABK.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Metode
Komunikasi helper dalam membantu ABK
mengikuti pelajaran yaitu dengan cara:
Pcngkondisian, Pendampingan, Menciptakan
Mood (suasana hati) , Tutor sebaya Reward &
Punishment dan Beiajar sambil bermain. (2)
Metode komunikasi helper dalam membantu
ABK bersosialisasi yaitu dengan
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dan Anggota
Peneliti

(penelitian
kelompok)

bersosialisasi. (3) metode atau cara
helper berkomunikasi dalam
menumbuhkan kemandirian ABK.

memperkenalkan aturan kelas, memperkenalkan
teman sekelas, membuat ABK lebih lama diam
di Kelas dan berbaur dengan Siswa lain. (3)
Metode komunikasi helper dalam
menumbuhkan kemandirian ABK yaitu dengan
Pembiasaan, Memberi kepercayaan, Mendidik
disiplin, Memberi kesempatan memilih,
Menghargai Usaha Anak.

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1. 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) mempakan pengembangan dari etnografi

berbahasa (etnography of speaking). Etnografi komunikasi menjadi lebih luas karena tidak

hanya meiingkupi modus komunikasi lisan (speaking), tetapi juga melibatkan komunikasi
tulis (writing) serta komunikasi isyarat (gesture), gerakan tubuh (kinesic), atau tanda

(signing).

Etnografi komunikasi mempakan pendekatan terhadap sosiolinguistik bahasa yaitu

meiihat 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 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 ofcommunication), (2) hakekat dan definisi masyaraka tutur (nature and definition
of speech community), (3) cara-cara berkomunikasi (means of communicating), (4)

II



\

komponen-komponen kompetensi komunikatif (components of communicative competence),
(5) hubungan bahasa dengan pandangan dunia dan organisasi sosial (relationship oflanguage
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 compoent). Disebut demikian karena
mempakan perwujudan makna sebuah tuturan atau ujaran ditentukan oleh komponen tutur.
Kedelapan komponen tutur itu diakronimkan dengan SPEAKING: Setting (later), Partisipant
(peserta tutur), Ends (tujuan tutur), Act sequence (topik, urutan mtur), Key (nada tutur),
Instrumentalities (Instrumen tutur), Norms (norma tutur), dan Genre (jenis tutur).

Bahasa dan komunikasi mempakan 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 hams memiliki satu bahasa, tetapi memiliki kaidah yang sama dalam berbicara

(Kuswarno, 2008:40).

Dalam sekolah inkiusif dimana masyarakat tutur terdiri dari ABK, siswa normal dan
gum 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.

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
keselumhan perangkat komponen yang utuh yang dimulai dengan tujuan umum komunikasi,
topik umum yang sama dan melibatkan partisipan yang secara umum menggunakan varietas
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bahasa yang sama mempertahankan 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 menumt perspektif etnografi komunikasi adalah

(Ibrahim, 1992:2008-2009):

a. Partisipan, yaitu anggota masyarakat tutur yang teriibat 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 partisipan yang

teriibat dalam peristiwa komunikasi. Makna dihasilkan dari interaksi berbagai komponen

yang membangun peristiwakomunikasi tersebut.

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 tuturyaitu (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.
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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 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. Tataaturan, yaitu aturan atau norma yang disepakati dan dijalankan dalam interaksi

d. Kekhasan, yaitu keunikan yangterjadi 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 mempakan pencerminan dari budaya suatu masyarakat tutur.

Pola komunikasi dipetakan dari strategi interaksi anggota masyarakat tutur yang dipengamhi

oleh komponen-komponen budaya yang terbangun dalam masyarakat tersebut.

2.2.2. Pesan Verbal dan Nonverbal dalam Pendampingan Terhadap ABK

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.

Menumt Larry L. Barker (dalam Deddy Mulyana, 2005:34 ), bahasa mempunyai tiga

fungsi, yaitu (1) Penamaan atau penjulukan, yang memjuk pada usaha mengidentifikasikan

objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dimjuk dalam
komunikasi, (2) Interaksi, yang menekankan berbagi gagasan dan emosi, yang dapat
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mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan kebingungan, (3) Transmisi
informasi, ketika informasi dapat disampaikan kepada orang Iain, 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 unmk 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.

Pesan Nonverbal

Pesan nonverbal diartikan sebagai isyarat komunikasi selain isyarat verbal (kata-kata).

Menumt 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 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 mempakan cara komunikasi yang lebih efisien dibandingkan dengan
pesan verbal, dan (6) pesan nonverbal mempakan sarana sugesti yang paling tepat (Rakhmat,
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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 unmk 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.

Pengklasifikasian nonverbal oleh para ahli ada berbagai macam. Berikut adalah
dimmuskan klasifikasi 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 pemyataan emosi, seperti bahagia sedih, terkejut, takut,
marah, muak, dsb., (3) Gesture, meliputi penggunaan gerakan sebagian anggota badan
seperti tangan unmk mengkomunikasikan berbagai makna dan digunakan untuk
mengungkapkan: pesan mendorong/membatasi, menyesuaikan/mempertentangkan,
responsif/tidak responsif, perasaan positif/negatif, memperhatikan/tidak memperhatikan,
melancarkan/tidak reseptif, menyemjui/menolak, (4) Pengaturan jarak dan mang
(proksemik), yang digunakan unmk mengungkapkan tingkat keakraban seseorang dengan
orang lain, (5) Kontak mata yang menunjukkan kescriusan atau kesungguhan ucapan verbal
seseorang: apakah dia mengatakan yang sebenamya 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 unmk memperkuat pesan untuk diam, (7) Sentuhan (haptics), yang
diwujudkan pelukan, tepukan, atau sentuhan biasa, yang dapat mengungkapkan perasaan
seseorang terhadap orang lain, (8) Penampilan fisik dan penggunaan objek, akan membantu
mengkomunikasikan citra seseorang kepada orang lain, (9) Isyarat- isyarat vokal
(paralinguistik), yang memjuk 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
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yang biasa muncul misalnya tertawa menangis, berteriak, (10) Pesan artifaktual, yang
diungkapkan melalui penampilan, mbuh, pakaian dan kosmetik, yang bertujuan untuk
membentuk persepsi orang lain terhadap diri si pemakai. (Rakhmat, 1999:290-292,
Mulyana2005: 317-342).

2.23. Komunikasi Persuasif dalam Pendampingan Terhadap ABK

Dalam komunikasi persuasive, seorang sumber memegang peran yang penting dalam
membangun komunikasi. Dalam konteks komunikasi dengan anak, seorang sumber yang
sekaligus sebagai orang yang lebih dewasa akan membimbing dan membantu dalam
berkomunikasi dengan anak.

Model konstruktivis menjelaskan bagaimana sumber membangun komunikasinya:
dimana sumber membimbing audiens unmk menerima atau menolak gagasan sumber. Dalam
konteks komunikasi dengan anak, model ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana orang
dewasa mendampingi anak ketika anak sedang menyelesaikan pekerjaannya, memberikan
pengarahan, dan membangkitkan motivasi.

Seseorang akan melihat secara berbeda karakteristik orang lain sesuai dengan
kepentingannya dan tergantung pada situasi. Dalam teori ini, audiens mengevaluasi sumber
menggunakan konstmk yang berbeda untuk situasi yang berbeda.

Teori keterlibatan lebih menjelaskan kepada penerima. Tokohnya adalah Muzafer
Sherif. Teori tersebut mempunyai dua konsep pokok yang keduanya secara internal
didasarkan pada penerima (Larson, 1996:365). Pendapat terdahulu mempakan pandangan
internal yang ada di dalam diri masing-masing. Penerima ketika dihadapkan pada kebutuhan
unmk melakukan sesuatu sering merujuk pada hal-hal internal yang ada dalam dirinya dan
membandingkan informasi yang sudah ada yang relevan. Informasi akan dapat diterima bila
dekat dengan hal-hal yang ada di sekitar dirinya dan berada di dalam ruang geraknya yang
disebut sebagai ruang gerak penerimaan.

Sangat penting bagi seorang sumber untuk mengetahui mang gerak penerimanya atau
berempati dengan keadaan penerimanya sebelum menyampaikan pesan. Semakin besar
keterlibatan pesan dengan keadaan dirinya maka semakin besar ruang penerimaan terhadap
pesan tersebut.
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Bila pesan masuk dalam ruang gerak penolakan, maka sulit diterima. Di antara ruang

gerak penerimaan dan penolakan terdapat ruang gerak non commitment dimana penerima

tidakmemiliki sikap yangkuatuntuk menerima atau menolak.

Menumt Sherif hal yang terpenting lainnya adalah keterlibatan ego (ego involvement)

dengan pesan yang disampaikan. Apabila keterlibatan orang sangat kuat, maka mereka bisa
menempatkan dirinya dalam suatu posisi dan mudah untuk menerima informasi atau pesan

yang disampaikan.

Ketika orang dewasa menyatukan diri dengan anak, baik dengan lambang verbal

maupun non verbal, dan menggambarkan bahwa ia sama dengan anak atau menjadi satu

dengan anak. Sebagai contoh penggunaan kata kita bukan saya atau kami, dengan maksud
agar anak merasa teriibat dengan apa yang disampaikan oleh orang dewasa. Orang dewasa

biasanya akan mengambil posisi untuk mengatur kedekatan dengan anak.

Penyampaian Pesan

Manusia beiajar akan suatu harapan atau ekspektansi yaitu rasa percaya bahwa suatu

respon perilaku akan membawa kepada suatu peristiwa atau hal tertentu. Dalam pendidikan
anak, teori ini banyak digunakan untuk melihat isi pesan yang disampaikan, misalnya topik

yang berkaitan erat dengan dunia anak-anak, seperti cerita-cerita rakyat atau dongeng

binatang, akan lebih mudah diterima olehanak.

Edward Chace Tolman mengemukakan konsepnya mengenai perilaku bertujuan

(purposive) dimana manusia beiajar akan suatu harapan atau ekspektansi yaitu rasa percaya
bahwa suatu respon perilaku akan membawa kepada suatu peristiwa atau hal tertentu.

Peristiwa atau hal tersebut akan memiliki nilai positif apabilasesuai dengan harapan dan akan

memiliki nilai negatif apabila tidak sesuai dengan harapan atau tidak terjadi konfirmasi

(Azwar,2000:58).

Konfirmasi akan memperkuat rasa percaya manusia bahwa suatu respon memang

akan membawa kepada hal tertentu itu (kognisi). Jadi, manusia beiajar untuk mengulang

perilaku yang memiliki nilai positif. Menurut Tolman, kepercayaan adalah ekspektansi yang
selalu mendapat konfirmasi secara konsisten. Dengan dasar kepercayaan ini sikap individu

terhadap suatu hal dapat terbentuk (Azwar,2000:58).

Pelaksanaan Komunikasi Persuasif kepada Anak

Tujuan komunikasi adalah membuat audiens percaya dan mau mengikuti kehendak
penyampai pesan. Untuk mencapai kondisi seperti ini, ada beberapa tahapan tipikal yang
dapat dilakukan oleh sumber:
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1. Pembangkitan Pesan

Berbagai cara dapat dilakukan oleh sumber untuk membangkitkan perhatian sasaran,

misalnya dengan pengamran gaya bicara melalui pemilihan kata-kata yang menarik, serta

gaya penampilan fisik yang simpatik. Cara seperti ini mempakan contoh langkah persuasif
unmk 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 hams mengenai 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 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 hams 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 unmk

bertindak.

5. Action (perbuatan/tindakan). Perubahan sikap atau tindakan sesuai dengan himbauan

pesan yang diterima.

Prinsip-prinsip Komunikasi Persuasif yang harus dikembangkan

Untuk mencapai komunikasi yang efektif, maka harus dikembangkan prinsip-prinsip
komunikasi. Dari berbagai sumber dan penelitian pakar, penulis menyimpulkan ada beberapa

prinsip komunikasi yang harus dikembangkan dalam berkomunikasi dengan anak.

I')



1. Meningkatkan kredibilitas

Orang dewasa apalagi bagi seseorang yangdihormati oleh seorang anak (apakah sebagai

orang tua atasan, maupun gum)mempunyai kredibilitas yang tinggi di mataanak, 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 cepaf 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

memutarbaiikkan pcrtanyaan untuk menghindari materi-materi yang bertentangan (selektif

distortion). Singkatnya anak mendengar apa yang ingin mereka dengar, berdasarkan

kepercayaan dan sikapnya terdahulu (Karlinsdan Abelson,1999:99).

2. Menumbuhkan motivasi pada anak

Kekuatan motivasi yang dikomunikasikan sangat penting bagi anak dalam bekerja maupun

beiajar. Keberhasilan komunikasi ini ditentukan oleh tindakan atau sikap sasaran yang

tumbuh akibat dorongan dari dalam. Seoranganak dapat melakukan sesuatu dengan baikjika

berpikir bahwa dia mampu unmk melakukannya. Hal ini akan berhasil tergantung pada

pengertian bagaimana seorang anak menerima pandangan-pandangan orang lain. Proses

komunikasi secara kcscluruhan menganjurkan pembahan yang terbaik menumt penilaian

audiensnya. Dalam memberikan pembahan secara memyelumh posisi orang dewasa hams

dekat dengan anak, dan hams berempati dengan anak.

3. Bersikap sejajar

Komunikasi yang efektif mensyaratkan adanya kesejajaran antara sumber dan sasaran,

sumber tidak bersifat menggumi. Di sini tercipta suasana kebersamaan, sumber mencoba

mendalami sasarannya sasaran menganggap sumber sebagai teman, dan pesandapatditerima

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

cendemng memaksa anak untuk mengikuti kemauannya. Ketika ia menempatkan diri sebagai
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seorang teman bercerita dan dia bemsaha 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 unmk 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 mempakan 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 unmk memberi kesempatan anak unmk ikut memberi komentar terhadap apa

yang ia ceritakan. Dengan demikian terbuka kesempatan bagi gum 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 bempa 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 beiajar.

Perbedaan individu mengindikasikan bahwa tidak ada dua anak yang merespon dengan cara

yang sama dalam usaha pengamh yang identik. Daya tarik yang sama diterima oleh audiens

yang berbeda terjadi karena karakteristik kepribadian mereka yang berbeda. Kepribadian

mempakan hal yang mudah mempengamhi individu (Karlins dan Abelson: 1999:110).

Sumber akan lebih sukses bila merencanakan dan menyediakan kondisi dimana setiap anak

dapat beiajar, dan gum menerapkan sebuah bentuk umum tentang objektif dan prosedur yang

dibagi dengan kemampuan seorang anak dengan anak lainnya.

7. Mengarahkan secara halus
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Komunikasi dengan anakf tidak bersifat memaksa pembahan sikap atau perilaku berasal

dari dorongan pribadi. Dengan demikian komunikasi lebih menciptakan sikap dan perilaku

yang konsisten. Cara-cara kasar cendemng 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 sesuam yang sebenamya

mempakan 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.

8. Mendampingi

Salah satu tujuan dari komunikasi adalah adalah pembahan sikap dari sasaran, sehingga

sumber perlu terns bertanggungjawab, mengawal atau mendampingi sasaran hingga pesannya

sampai (Depsos dan UNDP,1997).

Dalam konteks pendidikan anak, komunikasi tidak akan efektif jika gatasan (orang

dewasa) hanya memberikan instmksi, 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

pertolonganjika ia membutuhkan.

9. Menciptakan iklim informal

Penciptaan suasana informal akan membuat perbcdaan-perbedaan menjadi sesuatu yang

mudah dimaklumi dan tidak menghambat komunikasi. Sumber bemsaha menciptakan iklim

yang informal dan santai dalam beiajar 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

berpengamh pada kondisi emosional sasaran. Keluh kesah sasaran perlu menjadi
pertimbangan, keluh kesah ini bisa menjadi penghambat ketika sasaran hendak menjalankan

apa yang dimauisumber. (Depsos dan UNDP, 1997).

Dalam konteks pendidikan anak, hal ini terlihat ketika orang dewasa harus sabar dalam

melayani permintaan anak-anak yang sebenamya 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.

2.2.4. Komunikasi Antar Pribadi dalam Pendampingan terhadap ABK

Menumt Effendy yang dikutip oleh Liliweri, pada hakekatnya komunikasi interpersonal

adalah

"Komunikasi antara seorang komunikator dengan seorang komunikan. Jenis
komunikasi tersebut dianggap paling efektif unmk mengubah sikap, pendapat atau
perilaku manusia berhubung dengan prosesnya yang dialogis."
Sifat dialogis tersebut ditunjukkan melalui komunikasi lisan dalam percakapan yang
menampilkan aras 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 unmk bertanya. (Liliweri, 1997:12)

Keunggulan komunikasi antarpribadi pada hakikatnya adalah ketika terjadi kontak pribadi

yang memungkinkan komunikator mengetahui kerangka acuan dan pengalaman komunikate,

seperti agamapendidikan, budaya dan lain sebagainya.

Dalam pendekatan komunikasi model humanistic, efektivitas komunikasi antarpribadi

mempunyai lima karakteristik yang dapat dipertimbangkan dalam pendampingan terhadap

ABK. Kelima karekteristik itu adalah keterbukaan (opennes), empati (empathy), dukungan

(supporliveness), perasaan positif(positiviness), dan kesamaan (equality) (Devito, 1997:96).

Kelima karakteristik itu akan meningkatkan kualitas komunikasi dan hubungan interpersonal

diantara peiaku komunikasi yaitu antara gum pendamping dan siswa ABK. Kelima

karakteristik komunikasi antarpribadi yang efektif tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Keterbukaan

Openness, keterbukaan disini maksudnya masing-masing peiaku komunikasi

antarpribadi menanggapi secara jujuratas segala rangsangan yang datang kepadanya. Berarti,

komunikator hams memberikan kesempatan kepada komunikate untuk mengungkapkan

semua pikiran dan perasaannya berscdia 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
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menerimaakibat perilakunya. Menerima berarti tidak menilai pribadi orang lain berdasarkan

perilaku yang tidak disenanginya (Rakhmat,1999:132). Keterbukaan dari masing-masing

peiaku komunikasi akan menciptakan rasa saling percaya diantara kedua belah pihak. Berikut

ini adalah pernyebab betapa pentingnya sikap terbuka pada setiap peiaku komunikasi.

Unmk berlangsungnya suatu kegiatan komunikasi antarpribadi, seorang
komunikator hams menerima komunikate sebagai individu yang patut dihargai
sebagai 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 hams terbuka pada lawan komunikasinya. Aspek kedua keterbukaan

memjuk 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.

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 unmk

memproyeksikan dirinya kepada peranan orang lain. Apabila komunikator dan komunikate

dapat berempati, maka besar kemungkinan komunikasi akan efektif (Effendy,1999:69).

Komunikan hams menggunakan empati ini unmk memperoleh pemahaman yang lebih baik

dan untuk mengatur komunikasi kita secara wajar.

Karena anak berkebutuhan khusus cendemng 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
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empati, pendamping ABK dapat memproyeksikan diri terhadap anak berkebumhan khusus

unmk kemudian dapat memahami apa yang dirasakan Anak berkebumhan khusus dan

kemudian dapat menemukan solusi yang tepat unmkpermasalahan yang dihadapi.

Dukungan

Terbukadan empati belum cukup menunjang efektivitas komunikasi antarpribadi bila

partisipan merasa apa yang mereka ucapkan dikritik, dikecam atau ditolak. Mereka akan

merasa segan , cemas , takut unmk membuka diri. Hubungan komunikasi antarpribadi akan

efektif bila didalamnya terdapat dukungan diantara peiaku komunikasi. Karena komunikasi

yang terbuka dan empatik tidakdapat bertahan di dalam atmosfer yang tidak mendukung.

Supotiveness atau dukungan mempakan sikap yang dapat mengurangi sikap defensif

dalam komunikasi. Sikap defensifadalah sikap tidakmenerima tidakjujur, dan tidak empati.

Sikap defensif akan menggagalkan komunikasi antarpribadi, karena orang defensife akan

melindungi diri dari "ancaman" dari pada bemsaha memahami pesan orang lain. Dengan

adanya saling dukung dalam komunikasi antarpribadi, masing-masing peiaku komunikasi

tidak akan takut unmk mengekspresikan pikirannya.

Dukungan terhadap ABK sangat dibutuhkan unmk 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.

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 positifuntuk situasi komunikasi yang umum,

karena mempakan 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 mempakan 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 "sayasuka kamu'Y'saya senang kamu", maupun nonverbal, seperti tersenyum,

mengedipkan mata, dan Iain-Iain.
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Sikap positif mempakan hal penting unmk interaksi yang efektif sehingga tercipta

iklim komunikasi yang 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 menumt istilah Carl Rogers dalam Devito, kesetaraan meminta kita unmk

memberikan pengahargaan positif tanpa bersyarat kepada orang lain (Devito, 1997:264).

Kesetaraan dalam -konteks komunkasi 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 berkebumhan khusus dengan lingkungan di kelas yaitu dengan

gum, dengan siswa lain dan dengan pendampingnya akan menjadi efektif.

2.2.5. Tinjauan Tentang Pendidikan Inkiusif

Pendidikan inkiusif adalah paradigma bam dalam menangani anak berkebumhan

khusus. Di dalamnya termasuk pembahan kesadaran dan sikap, keadaan, metodologi,

penggunaan konsep. Konsekuensi paling penting dalam pendidikan inkiusif adalah

pengakuan dan penghargaan terhadap adanya keberagaman.

Pendidikan inkiusif dapat diartikan pendidikan unmk semua (education for all).

Artinya apa pun perbedaan kita baik jenis kelamin, penampilan, kemampuan, maupun

keberbedaan karena kecacatan, semua ditampung dalam suatu vvadah pendidikan bernama

inkiusif. Pendidikan inkiusif adalah sebuah proses yang memusatkan perhatian pada dan

merespon keanekaragaman kebutuhan semua peserta didik melalui partisipasi dalam beiajar,

budaya dan komunitas, dan mengurangi ekslusi dalam dan dari pendidikan (UNESCO, 2003).

Pendidikan inkiusif 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 mempakan sarana yang sangat efektif unmk memberantas

diskriminasi, menciptakan masyarakat yang hangat relasinya membangun masyarakat
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inkiusif, dan mensukseskan pendidikan unmk semua (UNESCO, 1994; UNESCO, 2003).

Pendidikan inkiusif bertujuan memungkinkan gum dan peserta didik merasa nyaman dalam

keragaman, dan memandang keragaman bukan sebagai masalah, namun sebagai tantangan

dan pengayaanbagi lingkungan beiajar (UNESCO, 2003).

Dasarpendidikan inkiusifsecara intemasional adalah (1) deklarasi hak asasi manusia

(PBB 1948) yang menyebut hak atas pendidikan dan partisipasi penuh di masyarakat unmk

semua orang; (2) konvensi hak anak (PBB 1989) yang mengindikasikan bahwa setiap anak

berhak mendapatkan pendidikan. (3) Konferensi intemasional di Jomtien Thailand 1990

tentang pendidikan unmk semua; (4) Konferensi intemasional di Salamanca Spanyol, tentang

pelaksanaan pendidikan inkiusif; (5) Simposium intemasional di Bukit Tinggi pada 2005.

Konsekuensi yang hams diemban oleh sekolah yang menyatakan sebagai sekolah inkiusif.

Yang pertama adalah sekolah hams 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 hams dipersiapkan adalah

kurikulum yang fleksibel, yang memungkinkan adanya pembelajaran pada level yang

berbeda meskipun materinya sama. Gum juga hams menyiapkan metode beiajar yang sesuai

yang dilengkapi dengan media beiajar yang memadai untuk semua anak. Selain im gedung

sekolah hams aksesibel. Proses beiajar mengajar juga hams disesuaikan dengan kehidupan

sehari-hari anak (Jawa Pos, 16 Februari 2009).

Dari beberapa komponen tersebut maka dapat dipastikan bahwa pendidikan inkiusif

dapat membentuk suasana menyenangkan yaitu Lingkungan Inkiusif 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 hidupsehat, (5) beiajar disesuaikan dengan

kehidupan sehari-hari anak, (6) anak bertanggungjawab atas pembelajarannya Dari tujuan

pendidikan inkiusif yang terpaparkan di atas dapat diartikan bahwa pendidikan inkiusif

memiliki peran dan fungsi dimana sekolah hams 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, pekcrja anak, anak-anak dari lingkungan minoritas, anak kurang mampu,

maupun kurang beruntung. Sehingga pendidikan inkiusif adalah cara yang efektif untuk

mengurangi sikap diskriminatif, membuat masyarakat terbuka membangun masyarakat

inkiusifdan membuka pendidikan untuk semua.
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Pendidikan inkiusif akan melibatkan sejumlah besar siswa yang masuk sekolah,

termasuk didalamnya anak berkebumhan khusus sehingga pada kelas yang inkiusif akan

menjadi kelas yang beragam (heterogen). Pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus

sangat penting dalam pendidikan inkiusif. Penggunaan istilah anak berkebumhan khusus

(ABK) bukan mempakan penghalusan terhadap anak luar biasa, melainkan sebagai perluasan

bidang garapan pendidikan inkiusif, dimana anak berkebumhan 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 beiajar, autistik, dan gangguan

konsentrasi dan perhatian ) maupun kebutuhan temporer (dilihat dari kondisi sosial, ekonomi,

politik) untuk memperoleh pelayanan pendidikan. (Pedoman Pelaksanaan Pendidikan inkiusif

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat).

Anak berkebumhan khusus (children with special needs) atau anak dengan kebutuhan

pendidikan yang khusus (children with special education needs) mempakan 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 mempakan keterbatasan untuk melakukan kegiatan yang dipandang

normal oleh manusia pada umumnya (fungsi). Handicap adalah ketidakmampuan individu

sebagai akibat dari kondisi impairment atau 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 unmk 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.
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Pada sebagian besar ABK diidentifikasi mempunyai ketrampilan sosial yang bumk

dan cendemng 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 bumknya prestasi akademis, timbulnya masalah

emosi.

Dalam penyusunan program pembelajaran, bagi anak berkebutuhan khusus hams

melibatkan semua unsur yang terkait minimal : orang ma murid, gum mata pelajaran,

manajer kelas, dan tim ahli yang memberikan terapi pada murid tersebut. Dengan model PPI

maka secara otomatis media pembelajaran akan berbeda antara murid yang satu dengan yang

lainnya sehinggahal ini akan membutuhkan banyak sarana dan prasarana pendidikan sekolah.

Bagi ABK, melibatkan mereka dalam mempelajari dirinya sendiri, menggunakan wakmnya

untuk kegiatan konstruktif, menemukan kekuatan dan karakternya dengan bergaul bcrsama-

sama anak lainnya akan menjadikan mereka anggota masyarakat yang berguna.
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BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan unmk merumuskan metode komunikasi

pendampingan di sekolah inkiusif. Metode komunikasi pendampingan tersebut diharapkan

dapat diaplikasikan di sekolah-sekolah dengan setting inkiusif, karena dalam metode

komunikasi pendampingan tersebut dirumuskan bagaimana pendekatan komunikasi yang

sebaiknya dilakukan oleh gum dan helper dalam kegiatan beiajar mengajar di kelas dalam

setting pendidikan inkiusif sehingga kegiatan beiajar mengajar dapat terselenggara dengan

lebih baik.

Dalam memmuskan metode komunikasi pendampingan tersebut, terdapat tiga identifikasi

yang akan uraikan dalam pembahasan, yaitu :

I. Memetakan pola komunikasi gum, helper dan siswa terhadap ABK pada kegiatan beiajar

mengajar di kelas dalam setting pendidikan inkiusif.

Dalam kegiatan beiajar mengajar di kelas dengan setting pendidikan inkiusif terdapat tiga

komponen yang teriibat dalam kegiatan komunikasi dengan siswa ABK yaitu gum yang

berperan sebagai penyampai materi pelajaran di kelas. Dalam komunikasinya gum

menggunakan berbagai macam pendekatan komunikasi agar pesan bempa materi

pelajaran dapat di terima dengan baik oleh siswa .

Komponen kedua yaitu helper atau sering juga disebut pendamping atau gum tutor

berperan sebagai gum yang membantu siswa ABK dalam melakukan berbagai macam

kegiatan di kelas, seperti membantu memahami pelajaran, membantu siswa ABK dalam

mengerjakan tugas di kelas, membantu siswa ABK dalam bersosialisasi dengan teman

sekelas dll. Atau dengan kata lain helper dapat berfungsi sebagai jembatan penghubung

antara siswa ABK dengan lingkungan kelas, yaitu dengan gum dan siswa normal lainnya.
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Dalam menjalankan perannya, helper tentu saja melakukan berbagai pendekatan

komunikasi agar siswa ABK dapat mengikuti kegiatan beiajar mengajar dengan baik

dan dapat berinteraksi dengan baik pula dengan gum maupun siswa normal yang

berada dalam kelas tersebut.

Komponen ketiga yaitu siswa. Di kelas inkiusif terdapat siswa normal dan siswa

ABK, mereka saling berinteraksi sam sama lain. Dalam interaksinya masing-masing

siswa melakukan komunikasi satu sama lain. Siswa normal juga berperan -dalam

efektivitas beiajar siswa ABK di kelas inkiusif. Pengertian dan penerimaan siswa

normal terhadap siswa ABK membantu mcmperlancar kegiatan beiajar di kelas

inkiusif.

Dari interaksi dan komunikasi yang terjadi antara ketiga komponen tersebut terhadap

ABK, yaim gum, helper dan siswa maka dipetakanlah pola komunikasinya.

2. menilai efektifitas komunikasi gum, helper, siswa lain terhadap ABK di kelas dalam

setting pendidikan inkiusif

setelah pola komunikasi dipctakan, kemudian dicoba dikritisi atau dipilah dan dipilih

pendekatan komunikasi yang dilakukan oleh guru, helper dan siswa normal terhadap

ABK. Dalam poin ini bertujuan untuk menyaring pendekatan komunikasi mana yang

sekiranya efektif dilakukan terhadap siswa ABK untuk kemudian disusun metode

komunikasi yang tepat.

3. Menyusun metode pendampingan komunikasi bagi ABK dalam setting pendidikan

inkiusif

metode pendampingan komunikasi mempakan mmusan pendekatan komunikasi yang

mempakan hasil ekstraksi dari pola-pola komunikasi yang terjadi di kelas inkiusif.

Metode tersebut berisi mmusan tentang bagaimana pendekatan komunikasi yang

sebaiknya dilakukan oleh guru dan helper dalam kegiatan beiajar mengajar di kelas
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dalam setting pendidikan inkiusif sehingga kegiatan beiajar mengajar dapat

terselenggara dengan lebih baik.

Metode komunikasi pendampingan tersebut diharapkan dapat diaplikasikan di

sekolah-sekolah dengan setting pendidikan inkiusif demi efektivitas komunikasi yang

terjadi dalam kegiatan beiajar di kelas inkiusif.

3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya di masyarakat

baik secara akademis maupun secara praktis.

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu

komunikasi, khususnya komunikasi pendidikan. Dimana dunia pendidikan juga mengalami

perkembangan, sehingga membutuhkan kontribusi dari berbagai macam disiplin ilmu

termasuk ilmu komunikasi.

Perkembangan dunia pendidikan yang tadinya pendidikan bersifat eksklusif yaitu

adanya pemisahan antara siswa normal dengan siswa ABK, siswa ABK bersekolah di sekolah

khusus bersama-sama dengan siswa lain dengan kebutuhan khusus yang sama, menjadi

pendidikan inkiusif dimana siswa ABK disatukan dengan siswa normal di kelas, mereka

beiajar bersama mendapat perlakuan yang sama.

Perkembangan tersebut tentu saja menyebabkan proses beiajar menjadi lebih mmit

sehinggan membutuhkan dukungan baik dari segi sarana dan prasarana maupun dari segi

keilmuan agar proses pendidikan berjalan dengan baik.

Melihat rumitnya proses beiajar yang menyatukan antara anak normal dan ABK maka

diperlukan pendekatan yang tepat dari segi komunikasi agar proses beiajar berlangsung

efektif. Melalui penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bempa konsep pendekatan
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komunikasi pendampingan terhadap anak berkebumhan khusus dalam proses beiajar di

sekolah inkiusif.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan, strategi dan kebijakan mengenai

peningkatan kualitas kegiatan beiajar mengajar dalam lingkup pendidikan inklusi bagi

lembaga-lembaga terkait yang menangani pengelolaan sekolah inkiusif khususnya bagi

Depdiknas.

Selain im memberikan masukan pula bagi para praktisi pendidikan inkiusif dalam

penyelenggaraan kegiatan beiajar mengajar di kelas inkiusif, khususnya yang berkaitan

dengan bagaimana pendekatan komunikasi yang sebaiknya dilakukan oleh gum dan helper

dalam kegiatan beiajar mengajar di kelas dalam setting pendidikan inkiusif sehingga

kegiatan beiajar mengajar dapat terselenggara dengan lebih baik
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BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode etnografi komunikasi. Pendekatan

etnografi komunikasi melihat penggunaan bahasa dalam perilaku komunikatif suatu

masyarakat pada tema kebudayaan tertenm. Dengan pendekatan ini, maka penelitian akan

memfokuskan diri pada pola komunikasi anak dalam masyarakat tutur di sekolah inkiusif.

Etnografi komunikasi adalah studi yang mengkaji peranan bahasa dalam perilaku

komunikatif suatu masyarakat, yaim cara-cara bagaimana bahasa dipergunakan dalam

masyarakat yang berbeda-berbeda kebudayaannya (Ibrahim, 1992:v). Istilah etnografi

komunikasi (ethnography of communication) mempakan pengembangan dari etnografi

bcrbahasa (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 sebagai suatu pendekatan terhadap pengkajian bahasa dalam

konteks sosial. Etnografi pada dasarnya adalah kegiatan peneliti untuk memahami cara orang-

orang berinteraksi dan bekerjasama melalui fenomena teramati dalam kehidupan sehari-hari

(Harris dalam Creswell 1998:58). Metode ini dapat menggambarkan, menjelaskan, dan

membangun hubungan dari katcgori-kategori dan data yang ditemukan. Tujuan dari studi

etnografi komunikasi adalah untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan perilaku

komunikasi dari suatu kelompok sosial (Kuswarno, 2008:86).

Etnografi komunikasi mempakan pendekatan terhadap sosiolinguistik bahasa yaitu

melihat penggunaan bahasa secara umum dihubungan dengan nilai-nilai sosial dan kultural.
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Sehingga tujuan deskripsi etnografi adalah unmk 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 dipengamhi 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 menumt Hymes mencakup topik-topik

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

function ofcommunication), (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 oflanguage

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

linguistic universal and inequalities) Menumt Hymes, ciri-ciri dimensi sosial budaya yang

bersifat ctik dapat digolongkan dalam delapan komponen yang bersifat emik. Kedelapan

komponen itu disebut sebagai komponen tutur (speech compoent). Disebut demikian karena

mempakan 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, umtan tutur). Key (nada tutur).

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

Bahasa dan komunikasi mempakan produk dan interaksi suatu kelompok masyarakat,

sehingga setiap kelompok akan memiliki pola komunikasi yang berbeda dengan kelompok
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lain. Dalam Etnografi Komunikasi dikembangkan konsep speech community atau masyarakat

tutur. Menumt Hymes semua anggota masyarakat tutur tidak hanya memiliki kaidah untuk

berbicara tetapi juga sam variasi linguistik. Seville-Troike mengatakan masyarakat tutur

tidak hams memiliki sam bahasa tetapi memiliki kaidah yang sama dalam berbicara

(Kuswarno, 2008:40).

Dalam sekolah inkiusif dimana masyarakat tutur terdiri dari ABK, siswa normal dan

gum 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.

Langkah awal unmk 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 dipengamhi oleh sosiokultural lingkungan tempat komunikasi tersebut

berlangsung, sehingga proses komunikasi dalam etnografi komunikasi melibatkan aspek-

aspek sosial dan kultural dari partisipan komunikasinya (Kuswarno,2008:4l). Aktivitas

komunikasi dideskripsikan dan dianalisis dalam unit-unit komunikasi yaim : peristiwa

komunikasi, komponen komunikasi, dan makna komunikasi. Peristiwa komunikasi adalah

keselumhan 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 tone yang sama, dan kaidah yang sama unmk interaksi,

dan dalam setting yang sama (Kuswarno,2008:41).
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Komponen komunikasi digunakan untuk mengidentifikasi sebuah peristiwa

komunikasi. Komponen komunikasi menumt perspektif etnografi komunikasi adalah

(Ibrahim, 1992:2008-2009):

h. Partisipan, yaim anggota masyarakat tutur yang teriibat dalam peristiwa komunikasi.

i. Latar atau setting yaim lokasi, waktu, dan aspek fisik situasi yang lain,

j. Tujuan, yaim apa yang ingin dicapai oleh partisipan dalam peristiwa komunikasi

tersebut.

k. Isi pesan, yaim mencakup apa yang dikomunikasikan dalam peristiwa komunikasi

tersebut.

I. Bentuk pesan, yaim pesan yang disampaikan dalam peristiwa komunikasi baik pesan

verbal maupun nonverbal,

m. Kaidah interaksi, yaitu aturan-aturan yang disepakati dan digunakan bersama oleh

anggota masyarakat tutur dalam berkomunikasi.

n. 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 partisipan yang

teriibat 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 keselumhan

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 unmk
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berinteraksi, dan dalam setting yang sama. Peristiwa komunikasi dipengamhi oleh 1) aspek

linguistik mencakup elemen-elemen verbal, nonverbal, pola elemen-elemen dalam peristiwa

tumr tertenm, 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 unmk situasi, peran, dan hubungan tertenm

(kaidah untuk penggunaan ujaran), norma-norma interaksi dan interpretasi, dan strategi untuk

mencapai tujuan, dan 3) aspek kebudayaan mencakup makna, koordinasi, tata aturan, dan

kekhasan. Makna yaim bagaimana anak sebagai anggota masyarakat tutur membangun

makna dalam interaksi. Koordinasi adalah bagaimana komponen-komponen budaya yang

muncul dalam interaksi dikordinasikan. Tata aturan yaim norma yang disepakati dalam

interaksi. Sedangkan kekhasan yaim keunikan yang muncul dari komponen budaya yang

terbangun.

Peristiwa komunikasi ini menghasilkan pola komunikasi sebagai hubungan-hubungan

khas dan bemlang antar komponen komunikasi (Kuswarno, 2008:19-20, lihat gambar 1-1)

Tindak Ujaran

Tindak Ujaran

Tindak Ujaran

Aspek Linguistik

Peristiwa Komunikasi

Aspek Interaksi Sosial

Pemolaan

Komunikasi

~ Aspek Kebudayaan

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 mtur akan sangat membanm penutur dalam berkomunikasi. Unmk

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 mmr lainnya. Analisis interaksi dapat dilihat dari empat

kompetensi interaksi masyarakat mmr yaitu (Kuswarno,2008:45):

a. Pesan verbal, yaim pesan yang disampaikan secara lisan maupun tulisan oleh masyarakat

mmr 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 mtur 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 masyarakat tutur. Kompetensi komunikasi melibatkan aspek

budaya dan sosial sehingga mengacu pada kemampuan komunikasi yang sama-sama dimiliki

olehsuatu masyarakat tertentu. Pengetahuan tentang budaya tersebut meliputi:

a. Makna yaitu bagaimana anak di dalam masyarakat tumr membangun makna dalam

interaksi

b. Koordinasi, yaitu bagaimana komponen-komponen budaya yang muncul dalam interaksi

tersebut dikoordinasikan antar anggota masyarakat tumr.

c. Tata aturan, yaitu aturan atau norma yang disepakati dan dijalankan dalam interaksi
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d. Kekhasan, yaim 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, yaim bagaimana setiap komponen komunikasi saling bekerjasama unmk

menciptakan perilaku komunikasi yang khas dari kelompok masyarakat tersebut. Pola

komunikasi yang terpetakan mempakan pencerminan dari budaya suatu masyarakat tutur.

Pola komunikasi dipetakan dari strategi interaksi anggota masyarakat tuturyang dipengaruhi

oleh komponen-komponen budaya yang terbangun dalam masyarakat tersebut.

Dengan pendekatan etnografi komunikasi, penelitiian ini dapat mengungkap model

pendampingan komunikasi bagi ABK di sekolah inkiusif. Metode pendampingan ini dapat

menjelaskan kultur inkiusif yang berlangsung di sekolah ini. Dengan demikian dapat

diketahui, latar belakang budaya yang menjadi faktor yang mempengamhi kultur inkiusivitas

ini yang berasal dari nilai-nilai pendidikan secara umum, latar belakang keagamaan, dan latar

belakang prinsip dan aktivitas sosial dalam sekolah inkiusif.

4.2. Tahap Penelitian

/. Tahap Pengumpulan data

Setelah peneliti melakukan berbagai kegiatan pengumpulan data di lapangan dari para

sumber informasi, data diorganisasikan dan dimasukkan ke dalam pcnyimpanan data untuk

memudahkan proses lebih lanjut. Pencatatan data di lapangan dilakukan dengan membuat

catatan harian dalam sebuah log book, yang bisa dikombinasikan dengan data-data

pcndukung bempa data-data audio visual (foto, sketsa, rekaman, atau video).
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2. Tahapreduksidan Analisis data

Peneliti melakukan proses pemilahan unmk menyederhanakan data yang bersifat

abstrak dan "kasar". Reduksi data diawali dengan memberikan kode pada setiap data yang

dikumpulkan. Dengan adanya kode ini, data yang dikumpulkan akan lebih mudah untuk

dipilah-pilah. Di sini peneliti juga mempelajari data-data secara lebih mendalam dan bemsaha

untuk menemukan makna-makna unmk masing-masing individu dan kemudian

mcngelompokkannya berdasarkan kategori yang tepat atau sesuai.

3. Tahappenyajian data

Tahap penyajian data ini mempakan tahap lanjut dari reduksi, yaitu mulai menyusun

data-data menumt alur cerita tertenm. Beberapa data yang dinilai memsak suam alur ccrita

dipertimbangkan untuk tidak ditampilkan. Dengan teknik menampilkan data seperti ini,

diharapkan gambaran mengenai temuan penelitian dapat diketahui secara bertahap.

4. Tahapinterpretasidan penarikan kesimpulan

Pada tahap ini peneliti bempaya melakukan interpretasi terhadap temuan-temuan

penelitian. Interpretasi ini didasarkan pada hasil-hasii kajian literatur yang telah dilakukan

atau dikaitkan dengan wacana-wacana yang terkait dengan temuan penelitian. Hasil

interpretasi ini mengarahkan penelitian pada kesimpulan, yang menjawab pertanyaan

penelitian yang telah dinyataan pada awal penelitian ini. Kesimpulan yang disusun

diharapkan dapat ditarik lebih lanjut pada pemyataan-pernyataan yang bersifat lebih umum,

menjadi tesis sebagai hasil penelitian yang dilakukan.

41



4J. Teknik Pengumpulan Data

I. Pengamatan Berperan Serta (Participatory Observation)

Pengamatan berperan serta adalah sebuah teknik pengumpulan data dimana peneliti

bemsaha untuk menemukan peran yang dimainkan sebagai anggota masyarakat tersebut, dan

mencoba untuk memperoleh perasaan dekat dengan nilai-nilai kelompok dan pola-pola

masyarakat (Kuswarno,2008:49). Dalam pengamatan berperan serta ini peneliti berperan

sebagai gum bantu sehingga bisa berada di dalam kelas dan teriibat dalam proses beiajar. Hal

ini membuat peneliti dapat mengamati perilaku anggota masyarakat mmr secara lebih

mendalam.

Tujuan pengamatan berperan serta adala untuk menelaah sebanyak mungkin proses

sosial dan perilaku dalam budaya tersebut, yakni dengan menguraikan settingnya dan

menghasilkan gagasan-gagasan teoritis yang akan menjelaskan apa yang dilihat dan di dengar

peneliti.

Melalui pengamatan berperan serta peneliti dapat berpartisipasi dalam rutintas subjek

penelitian baik mengamati apa yang mereka lakukan, mendengarkan apa yang mereka

katakan dan memberikan pertanyaan pada orang-orang disekitar dalam jangka waktu tertenm.

Sedangkan keterlibatan peneliti bisa terbuka (diketahui orang dalam), bisa juga sembunyi

(tanpa diketahui orang dalam), atau dalam kebanyakan kasus, orang dalam akan dibcritahu

peneliti mengenai minat dan tujuan peneliti.

2. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam adalah wawancara yang tidak memiliki alternatif respon yang

ditentukan sebeumnya atau lebih dikenal dengan wawancara tidak berstruktur. Jenis

wawancara ini mendorong subjek penelitian untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan

lingkungannya, untuk menggunakan istilah-istilah mereka sendiri mengenai objek penelitian

(Kuswarno, 2008:54). Wawancara mendalam dilakukan untuk mengkonstmksi gambaran
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mengenai orang, peristiwa kegiatan, perasaan, motivasi dan mntunan, dan lain-lain

(Koentjaraningrat, 1990:129-130).

Wawancara mendalam atau disebut juga wawancara tak terstmktur mirip dengan

percakapan informal. Metode ini bertujuan unmk memperoleh bentuk-bentuk informasi dari

semua responden, tetapi susunan kata dan umtannya disesuaikan dengan responden.

Wawancara etnografis juga penting unmk memperoleh informasi di bawah permukaan dan

menemukan apa yang orang pikirkan dan rasakan mengenai peristiwa tertentu.

Wawancara mendalam dan pengamatan berperan serta saling melengkapi dan

mengurangi ketidakajegan. Ini menuntut uraian tidak saja mengenai apa yang diucapkan dan

dilakukan dengan subjek penelitian, tetapi juga bagaimana secara spontan berperilaku di

lingkungan mereka secara alamiah. Jadi sebuah gambaran yang komprehensif tentang subjek

yang diperoleh dan suatu pandangan mendalam juga dicapai dengan membandingkan apa

yang orang katakan dengan apa yang mereka lakukan keadaan tertenm muncul (Bungin,

2009:108).

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap gum dan orang tua sebagai data

sekunder. Untuk anak-anak lebih banyak dilakukan observasi mengingat pada anak usia 0-7

tahun tingkat penggunaan bahasa secara verbalnya masih belum optimal.

3. Telaah dokumen

Telaah dokumen yaitu mencoba menemukan gambaran mengenai pengalaman hidup

atau peristwa yang terjadi beserta penafsiran subjek penelitian melalui dokumen seperti buku

harian, surat kabar, kliping, dsb (Kuswarno, 2008:59). Dokumen-dokumen yang

menggambarkan kondisi sekolah, rencana stratcgis sekolah, fasilitas yang dimiliki, kondisi

gum, jumlah siswa visi dan misi sekolah, kebijakan sekolah tentang pelaksanaan pendidikan

inkiusif menjadi bagian penting untuk menjadi bagian dari data yang diperoleh dalam

penelitian ini.
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Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini juga diperoleh melalui sumber-

sumber tertulis sebagai data sekunder, antara lain dari buku-buku dan literatur yang relevan

dengan penelitian, berbagai bahan cetakan dan dokumen lainnya untuk mendukung

terpenuhinya data penelitian.

Schatman dan Strauss menegaskan bahwa dokumen historis mempakan bahan penting

dalam penelitian kualitatif. Menumt mereka sebagai bagian dari metode lapangan (field

method), peneliti dapat menelaah dokumen historis dan sumber-sumber sekunder lainnya

(Mulyana 2009:196).

4.4.Tcknik Analisis Data

Teknik analisis data unmk penelitian ini disusun dengan mengadopsi teknik analisis

data kualitatifyang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Dalam teknik ini, analisis data-

data kualitatifdilakukan dalam beberapa bagian, yaitu 1) pengumpulan data, 2) reduksi data

3) penyajian data dan 4) penarikan kesimpulan. Keempat bagian ini biikan mempakan bagian

yang saling terpisah, namun merupakan sam kesatuan yang saling terkait (Miles dan

Huberman, 1992: 16-21). Selengkapnya skema teknik analisis data kualitatif tersebut tersaji

dalam gambar 1-3 di bawah:

Penarikan kesimpulan

Gambar 0-2 Skema Analisis Data Kualitatif (sumber: Miles dan Haberman, 1992)
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4.5.Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data dilakaksanakan dengan menggunakan tiga

kriteria yaim kepastian (confirmability), kepercayaan (credibility), dan keberganmngan

(dependability).

Kriteria Kepastian

Penerapan kriteria kepastian (confirmability) berarti bahwa data yang dianggap sah

untuk peneletian adalah data yang telah dimjuk kebenarannya dengan menggunakan beberapa

sumber mjukan. Di sini peneliti melakukan pemeriksaan kepastian data yang diperoleh dari

lapangan, baik dari hasil observasi, pcnelusuran dokumentasi, maupun dari para informan,

dengan melakukan pengecekan silang (cross check) sehingga bisa dipastikan keabsahan

datanya

Kriteria Keterpercayaan

Penerapan kriteria derajat kepercayaan (kredibilitas) pada dasarnya menggantikan

konsep validitas internal dari penelitian nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk

melaksanakan inquiry sedemikian mpa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat

dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan

pembuktian oleh peneliti.

Kriteria Kebergantungan

Kriteria kebergantungan (dependability) merupakan pengganti istilah reliabilitas.

Reliabilitas berarti konsistensi, yang menunjukkan keterkaitan antara suatu data dengan data

lainnya sehingga dalam suatu keteraturan tertentu (Neuman, 2000:170). Dengan mengikuti

kriteria ini, maka suatu data dianggap sah jika terdapat keterkaitan dengan data lainnya.
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BABV

HASIL YANG DICAPAI

5.1. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sekolah inkiusif yang ada di kota Bandung. Peneliti

memilih 2 sekolah inkiusif sebagai tempat penelitian yaim SD Hikmah Teladan (SDHT) dan

SD Muhamadiyah. Penulis memilih sekolah tersebut karena kedua sekolah ini konsisten

menjalankan konsep pendidikan inkiusif. Dan karena sudah lama menerapkan konsep

pendidikan inkiusif maka penulis menilai bahwa kedua sekolah ini telah

mengimplementasikan konsep pendidikan inkiusif dengan baik.

5.1.1. Profil SD Hikmah Teladan

SD Hikmah Teladan (SDHT) mulai menetapkan diri sebagai sekolah inklusi pada

tahun 2004, dengan pertimbangan karena ada orangtua siswa yang ingin mendaftarkan

anaknya yang berkebutuhan khusus untuk bersekolah di SDHT. Pada setiap tahun ajaran SD

Hikmah Teladan dapat menerima hingga 30 siswa ABK usia 7-12 tahun yang tersebar di

setiap kelas, dari kelas 1 hingga kelas 6, dengan jenis kebutuhan yang beragam (tuna mngu,

autis,down syndromc,cerebral palsy, sindrome asperger dll).

Berangkat dari adanya permintaan dari orangtua calon siswa tersebut disertai

pemahaman bahwa setiap anak memiliki potensi terlepas apakah ia anak normal atau pun

memiliki keterbatasan. Potensi tersebut dapat berkembang atau malah menurun tergantung

lingkungan atau orang tua dapat menstimulasi/ membimbing agar potensi yang dimiliki

anaknya tems berkembang. SDHT ingin menyediakan lingkungan yang kondusif untuk

bersama-sama orangtua mengembangkan potensi anak, menyediakan pendidikan ramah

untuk semua (welcoming school).
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SD Hikmah Teladan yang terletak di Jalan Raya Cimindi blk. 177A ini berdiri tahun

2000. Sekolah yang kini mendapat akreditasi A (amat baik) ini bempaya menjembatani

harapan orangtua untuk mempersiapkan masa depan anak, dengan program pembelajaran

yang berpusat pada anak, pengembangan gum yang menjadi rutinitas dan keterbukaan

sekolah terhadap berbagai inovasi.

Sekolah ini menetapkan diri sebagai sekolah inklusi karena Hikmah Teladan

berkeyakinan bahwa setiap anak dengan segala-kondisinya memiliki potensi yang memadai

untuk menggapai kesuksesan dan berhak mendapatkan pendidikan terbaik. Di sisi lain,

sekolah inijuga perrcaya bahwa anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus (Special needs)

akan terdidik dengan cara yang paling baik jika berada dalam sebuah lembaga pendidikan

umum bersama-sama dengan anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Meski

demikian, Hikmah Teladan menyadari bahwaanak-anak dengan kebutuhan khusus seperti ini

memerlukan sebatas tertentu pendampingan unmk mengatasi atau mengurangi hambatan

akibat kebutuhan khusus mereka tersebut. Karena im , Hikmah Teladan menyiapkan guru

pendamping (helper) yang dikoordinasikan oleh seorang koordinator Tim Inklusi. Tim

Inklusi ini umumnya sarjana psikologi dan bahkan ada yang sudah menjadi psikolog.

Jumlah gum di SDHT keseluruhannya berjumlah 59 orang, yang tcrdiri dari gum

pendamping, yaitu gum yang bertugas mendampingi ABK di kelas yang berjumlah 14 orang.

Manajer kelas, yaitu guru yang berperan sebagai wali kelas, yang berkewajiban mengontrol

dan mengetahui kondisi dan perkembangan siswa di kelas yang berjumlah 18 orang. dan

sisanya gum bidang studi termasuk pimpinan sekolah. Adapun jumlah kelas di SD Hikmah

Teladan terdapat 18 kelas yang terdiri dari 3 kelas untuk masing-masing tingkatan.

Pada praktiknya, keberadaan anak-anak dengan kebutuhan khusus ini ternyata juga

memberikan dampak positif pada anak-anak lainnya. Yakni dalam bentuk tumbuhnya kasih

sayang dan pengertian kepada teman-teman spesial mereka ini. Secara tidak langsung hal ini
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menjadi semacam medium pendidikan emotional intelligence (khususnya aspek interpersonal

intelligence) yang terbukti akan amat bermanfaat bagi kesuksesan hidup mereka kelak.

Di SD Hikmah Teladan anak-anak beiajar lima hari sepekan, dari pukul 07.30 sampai

14.00, kecuali hari jumat sampai pukul 15.30. waktu beiajar ini di desain unmk menjaga

stamina beiajar anak serta memungkinkan anak tetap dapat berrinteraksi dengan keluarga dan

teman-teman di sekitar mmah. Selain im SD Hikmah Teladan memiliki mang kelas yang

luas, tanah lapang unmk arena bermain.

Sebagai sekolah Islam, pengajaran agama mendapat perhatian penting, bahkan

dilakukan dengan mengacu kepada perbaikan kualitas karakter / budi pekerti (akhlak) yang

memang mempakan tujuan puncak pendidikan agama. Pengajaran agama di Hikmah

Teladan, selain memberikan keterampilan menjalankan ibadah, diarahkan terutama untuk

menanamkan akhlak mulia kepada para siswanya. Karenanya orientasinya lebih ke ranah

afektif (sikap) dan psikomotorik (praktik), ketimbang kognitif.

5.1.2. Profil SD Muhammadiyah 7 Bandung

SD Muhammadiyah 7 didirikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Bandung atas

dasar misi untuk membangun sebuah lembaga pendidikan dasar yang unggul dan Islami

sehingga mampu melahirkan generasi muda Insan cendekia yang berguna bagi Agama

keluarga masyarakat, bangsa dan negara. Sekolah ini membangun visinya untuk menjadi

lembaga pendidikan dasar Islami altematif yang seimbang dalam prestasi akademik,

kreativitas dan spiritualitas. Misi yang dijalankan meliputi 1) mempersiapkan insan

cendekiawan yang seimbang dalam prestasi akademik, kreativitas dan spiritualitas, 2)

menyelenggarakan pendidikan dengan metode PAIKEM (Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif

Menyenangkan), sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa secara optimal sesuai
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dengan potensi yang dimiliki, dan 3) mengembangkan bakat, minat, budaya dan kemampuan

siswa secara optimal sesuai potensi diri dan lingkungan daerah.

Tujuan pendidikan di SD Muhammadyah 7 ini adalah menghasilkan lulusan yang

Islami, kreatif dan berprestasi. Pengembangan lembaga bertumpu pada beberapa aspek

meliputi mum akademik, organisasi dan manajemen, kesiswaan, kesejahteraan, perpustakaan,

laboratorium, sistem kendali mum, sistem informasi, kerjasama perencanaan, humas serta

sarana dan prasarana. Aspek tersebut '"in sam kesatuan yang salmg terkait menjadi

suatu sistem yang hams ditata dipeli dikembangkan dengan baik. Sekolah akan

mengambil peran penting dalam membangun generasi bam yang berakhlak mulia yang

bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara. (Sumber: Rencana Strategis SD

Muhammadiyah 7 Bandung 2008-2012).

Pengalaman dalam pengelolaan pendidikan dasar dan tradisi akademik telah dimiliki.

Kebijakan penyelenggaraan sistem akademik sangat mendukung. Sebagian besar staf

pengajar memiliki komitmen kepada pendidikan Muhammadiyah. Kctersediaan gum yang

memenuhi kualifikasi akademik yang cukup memadai.

Sarana pendidikan dan perkantoran yang terpusat pada lahan yang cukup luas.

Lokasi sekolah terletak di lingkungan yang cukup strategis, di tengah perumahan

penduduk yang cukup padat dan keluarga pasangan muda dengan anak-anak usia pendidikan

dasar. Mudah dijangkau dengan kendaraan umum.

Program Pengembangan Sekolah

Berdasarkan pada uraian isu strategis kelemahan dan kekuatan institusi di atas,

program 6 kerja diarahkan pada 6 tujuan straegis yang ingin dicapai dan ditingkatkan pada

lima tahun ke depan:

1) Memantapkan identitas lembaga pendidikan dasar sembilan tahun, sebagai lembaga

pendidikan yang unggul dan Islami, dimana semua civitas akademika dapat
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mengimplementasikan kehidupan intelektual berdasarkan nilai-nilai Islami, disertai

dengan sikap saling menghargai, disiplin, mengedepankan kepentingan institusi dan

persyarikatan, sehingga keberadaan lembaga sebagai lembaga pendidikan Islami benar-

benar dapat dirasakan oleh selumh masyarakat.

2) Merintis dan mengoperasikan kelas-kelas akselerasi.

3) Meraih stams sekolah berstandar nasional dan Rintisan Sekolah Bertaraf Intemasional.

4) Meningkatkan kualitas akademik secara berkelanjutan melalui kebijakan-kebijakan

pimpinan yang komprehensif.

5) Meningkatkan prduktivitas lembaga dengan bemsaha meningkatkan kesejahteraan gum

dan karyawan.

6) Memantapkan organ isasi dan tata kerja sekolah agar efisien dan efektif sesuai dengan

ketersediaan sumberdaya Insani.

Sejalan dengan dinamika pendidikan di kota Bandung yang cukup kompetitif ,

Pengelola SD Muhammadiyah 7 memiliki kepentingan unmk memmuskan Rencana

Strategis/Rencana Induk Pengembangan Sekolah yang dirancang untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun yakni periode 2008-2012. Rencana strategis ini akan dimmuskan dalam berbagai

kebijakan Pengembangan Lembaga tentang Program dan Sasaran, sebagai aspek-aspek yang

berhubungan secara sistematis.

Seiring dengan munculnya isu strategis pada lingkungan nasional dengan pembahan

kebijakan nasional tentang pendidikan dasar sebagai konsekuensi ditetapkannya Amandemen

UUD Pasal 31 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang berpengaruh kepada

kebijakan pengembangan lembaga.

Rencana strategis yang telah ditetapkan di atas, bukanlah suatu kebijakan tanpa dasar,

karena dengan apa yang ada dan telah menjadi aset pendidikan sekarang ini, mempakan

modal besar bagi SD Muhammadiyah 7 untuk merancang masa depannya lebih baik.

50

-



Dalam kurun waktu lima tahun mendatang, SD Muhammadiyah 7 dirancang

perkembangannya menjadi suam lembaga pendidikan dasar yang unggul, dan menempatkan

diri sebagai tolok ukur Lembaga pendidikan Dasar 9 tahun yang diperlukan masyarakat,

yakni sekolah yang mampu membekali siswa didiknya dengan kualifikasi Iman Taqwa dan

Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni.

Untuk itu, maka pengembangan SD Muhammadiyah 7 akan diorientasikan pada

peningkatan budaya kualitas, yang secara umum akan sangat memerlukan dukungan dan

keterlibatan selumh civitas akademika SD Muhammadiyah 7 serta Persyarikatan dengan

menunjukkan komitmen yang tinggi pada visi dan misi SD Muhammadiyah 7, menciptakan

suasana dan budaya kerja yang kondusif serta siap menunjukkan budaya keterbukaan dalam

manajemen.

SD Muhammadiyah 7 Bandung mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam 3

tahun terakhir ini. Perkembangan signifikan ini diperlihatkan dengan pembangunan sarana

dan prasaran fisik, seperti penambahan dan perbaikan mang kelas, penataan lingkungan

sekolah yang hijau dan asri, serta penambahan fasilitas-fasilitas pembelajaran seperti

laboratorium bahasa laboratorium komputer, dan sarana olah raga. Selain itu, sekolah ini

juga tengah mengembangkan perbaikan dalam sistem pembelajaran, antara lain dengan

peningkatan kemampuan gum melalui pelatihan dan pemberian beasiswa pendidikan.

Beberapa tenaga pendukung seperti psikolog, dokter, banyak membanm dalam permasalahan

ABK dalam penyelenggaraan sekolah inkiusif juga dilibatkan secara aktif dalam kegiatan

beiajar mengajar. Perkembangan signifikan ini terjadi didorong oleh komitmen dari para

pemangku kepentingan, baik dari kalangan sekolah, organisasi Muhammadiyah, maupun

dukungan organisasi lain dalam tingkal nasional maupun intemasional.
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Penyelenggaraan Kelas Inkiusif

SD Muhammadiyah 7 telah secara resmi telah menyelenggarakan sistem pendidikan

inkiusif. Pendidikan inkiusif ini diselenggarakan dengan menerima ABK sebagai siswa di

sekolah ini dan dapat beiajar bersama-sama dengan siswa lainnya. Penerimaan ABK sebagai

siswa ini didasarkan pada semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas

cakupan pelayanan masyarakat dalam bidang pendidikan, dan memberikan kesempatan

kepada ABK untuk beraktivitas setara dengan anak pada umumnya.

Keseriusan menjalankan sekolah inkiusif ini ditandai dengan dirancangnya pelatihan

secara berkala kepada para gum tentang sistem pendidikan inkiusif. Selain ini, tersedia dua

orang tenaga psikolog yang bertugas unmk memantau perkembangan beiajar ABK agar

sistem pendidikan inkiusif ini dapat berlangsung sebagaimana mestinya,

Sekolah ini memiliki 5 kelas yang dijadikan sebagai kelas inkiusif. Di dalam kelas

inkiusif ini terdapat 3-4 ABK. Total ABK di sekolah ini adalah 18 anak dengan berbagai

hambatan dan kebutuhan khusus yang dipunyai. ABK berada pada kelas-kelas inkiusif

dengan didampingi oleh gum dalam proses beiajardi kelas.

Pelaksanaan proses beiajar di kelas inkiusif menggabungkan secara penuh antara

ABK dan siswa lain. ABK dibiarkan bcrbaur secara alami di kelas bersama-sama

melaksanakan kegiatan beiajar. ABK tidak didampingi oleh helper secara khusus. Dua orang

gum disetiap kelas dan siswa lain banyak membantu ABK menjalankan kegiatan beiajar.

Perlakuan khusus untuk ABK diberikan ketika kegiatan 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 dengan kemampuan ABK. Selain itu

sistem evaluasi juga diterapkan berbeda pada ABK. Standar nilai yang diberikan kepada

ABK berbeda dengan siswa lainnya.
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Apabila dalam kegiatan beiajar ABK memiliki kendala, misalnya tidak dapat

mengendalikan emosi, gum akan menanganinya dibantu oleh siswa lain dan pada kondisi

tertentudibantu oleh Psikologyangjuga berperansebagai gum Bimbingan Penyuluhan (BP).

Dengan metode beiajar 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 gum. Peserta didik dalam pendidikan inkiusifadalah murid

yang berkebutuhan khusus,* meliputi: Tunanetra, Tunamngu, Tunagrahita Tunadaksa,

Tunawicara, Kesulitan Beiajar, Autisme, ADHD, Boderline, Anak Berbakat. Namun di

SD muhammaiyah ABKnya meliputi Tunagrahita hambatan perilaku, kesulitan beiajar,

Spectrum Autisme, Boderline, Anak Berbakat, Tuna Daksa.

Sekolah Muhammadiyah 7 Bandung memilih Kelas reguler dengan melaksanakan

sistem inkiusif penuh karena ABK seialu beiajar bersama-sama dengan siswa lain. Anak

berkebumhan khusus beiajar 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 bembah 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
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yang selalu menyertakan gambar dalam setiap jawabannya sehingga membutuhkan waktu

lebih lama dibanding teman lainnya.

Dari sejumlah kelas yang ada di kedua sekolah inkiusif tersebut, peneliti melakukan

pengamatan di beberapa kelas yang didalamnya terdapat siswa ABK karena tidak semua

kelas terdapat siswa ABK. Peneliti mengamati perilaku komunikasi yang terjadi antara gum

dengan siswa ABK ketika menyampaikan materi di kelas, komunikasi antara helper dengan

siswa ABK ketika melakukan pendampingan terhadap ABK dan komunikasi yang terjadi

antara siswa normal dan siswa ABK ketika teriibat interaksi di kelas. Unmk memmuskan

metode komunikasi pendampingan terhadap ABK, peneliti juga melakukan wawancara

dengan beberapa gum dan helper di kedua sekolah tersebut sebagai informan. Berikut ini

profilnya:

5.13. Profil Informan

Informan Guru

1. Denada Alia S.Sos

Biasa dipanggil Bu Dena oleh siswa-siswanya. Lahir di Bandung pada tanggal 2 Desember

1979. Bu dena adalah sarjana ilmu komunikasi sehingga caranya mengajar sangatlah

komunikatif. Beliau pandai menjalin kedekatan dengan siswa-siswanya baik siswa normal

maupun siswa ABK. Keahliannya juga terpengaruh oleh pcngalamannya yang sudah 6 tahun
menjadi guru di sekolah inklusi. Beliau sudah pernah mengajar mulai dari kelas 1sampai

kelas 5.

2. Aida Nur Aminah, S.Pd

Biasa dipanggil Bu Nur oleh siswa-siswanya. Beliau lahir di Cimahi pada tanggal 11
Desember 1983. Siswa-siswa sangat enjoy ketika diajar oleh bu Nur. Selain penampilannya

yang atraktif, cara mengajarnya pun sangat mcnarik. Mungkin ini tak lepas dari pengaruh
latar belakang pendidikannya yaitu sebagai sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Sudah
5 tahun beliau mengajar, selau dipercaya memegang kelas kecil, yaitu kelas 1, 2dan 3.
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3. Ratna Ningsih, S.IP.

Gum yang Lahir di Bandung pada 11 Mei 1979 ini berlatar belakang pendidikan sarjana

Fisip Unpad. Beliau dikenal sebagai raja games oleh siswa-siswanya mungkin karena beliau

seringkali menyampaikan pelajaran dengan berbagai permainan sehingga beliau sangat di

sukai oleh siswanya. Selama mengajar lebih dari 7 tahun, beliau selalu dinanti kehadirannya

di kelas, siswanya selalu antusias ingin mengetahui games apa lagi yang akan dimainkan di

kelas.

4. Mumu Mubarak, S.Pd

Gum yang sam ini biasa dipanggil pa Mumu oleh siswanya. Beliau lahir di Majalengka pada

7 Mei 1977. Beliau sangat disegani oleh siswa-siswanya karena pembawaannya yang tegas

dan suaranya yang keras. Meski demikian beliau orangnya baik Beliau seringkali menasehati

siswa-siswa dengan pendekatan agama mungkin karena latar belakang pendidikannya dari

PAI IAIN. Selama kurang lebih 8 tahun mengajar, beliau selalu dipercaya memegang kelas

besar yaitu kelas 4 keatas.

5. Nur Ashadi Ramadhan

Pa Ashadi, demikian beliau biasa dipanggil oleh siswanya lahir di Klaten pada tanggal 03

Mei 1977. Beliau adalah spesialis pelajaran Matematika karena beliau berlatar pendidikan

statistik Unpad. Pembawaannya yang kalem dan lembut membuat para siswa senang

kepadanya dan tidak takut untuk bertanya saat menemui kesulitan dalam beiajar. 8 tahun

mengajar matematika benar-benar mengasah keahliannya mengajar. Beliau sangat tahu bagai

mana mengajarkan matematika menjadi terasa mudah bagi siswanya.

6. Yani Rosmayani,S.Ag

Bu Yani, demikian beliau biasa dipanggil oleh siswanya, lahir di Singaparna pada 16

November 1972. Beliau adalah sarjana Agama. Pemahaman agamanya yang kuat beliau

terapkan kepada siswanya. Karenanya beliaud dipercaya untuk memegang mata pelajaran
agama. Pembawaannya yang keibuan membuat siswa-siswanya tidak canggung untuk

bermanja-manja kepadanya.
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Informan Helper

1. Eri Febriyanti

Bu Eri, demikian beliau biasa dipanggil, lahir di Bandung 20 Febmari 1982. Sebetulnya

beliau tidak berlatar pendidikan UPI atau Pendididkan Luar Biasa (PLB) melainkan dari

STAI tetapi beliau dipercaya sebagai helper karena sifatnya yang penyabar dan telaten. Pada

awalnya beliau tidak tahu hams bagaimana menghadapi siswa ABK tetapi pengalaman 6

tahun mendampingi siswa ABK membuatnya mampu menangani ABK dengan baik.

•

2. Santi Solihah

Bu Santi drmikian beliau biasa dipanggil, lahir di Bandung, 26 Januari 1981. Beliau berlatar

belakangpendidikan keperawatan. Mungkin karena inilah mengapa beliau dipercaya sebagai

helper. Meski pengalamannya bam 3 tahun tetapi beliau nampaknya mampu menangani

siswa ABK hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan ditambah dengan sifatnya

yang sabar dan keibuan.

3. Siti Muthiah

Bu Siti yang lahir di Bandung, 22 Juni 1979. Berlatar belakang pendidikan PAI UDN

awalnya adalah seorang gur. Tetapi sekolah melihat potensinya sebagai helper yang dapat

menangani siswa ABK maka beliau dipercaya unmk mendampingi siswa ABK sebagai

helper.

4. Dede Nurhayati

Bu Dede berlatar belakang pendidikan PLB UPI karcnanya beliau faham benar tentang seluk

beluk ABK dengan karakteristik dan kebutuhannya. Karenanya beliau dipercaya selama 6

tahun mendampingi siswa ABK yang berbeda-beda. Beliau lahir di Ciamis, 21 April 1984.

5. Dede Febrianti

Mcsik nama awalnya Dede, beliau dipanggil Bu Febri, mungkin supaya tidak tertuker karena

ada 2 Dede yang bertugas sebagai helper. Bu Febri lahir di Bekasi, 13 febmari 1981. Beliau

juga faham betul dengan seluk beluk siswa ABK dengan berbagai macam karakteristik dan

kebutuhannya karena beliau jgau berlatar belakang pendidikan PLB UPI.
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Informan Siswa

1. Muhammad Ilman

llman adalalah seorang anak yang sangat mencuri perhatian di kelas. Gum dan helper

cukup tersita perhatiannya dengan kehadiran Ilman. Ilman sangat lincah, menumt Psikolog di

sekolah Ilman digolongkan sebagai anak yang hiperaktif (diperkuat dengan pemeriksaan oleh

psikolog dari luar sekolah).

Di kelas Ilman termasuk anak yang paling sulit diam. Ilman hanya tahan duduk tidak

lebih dari lima menit. Ketika merasa bosan dia akan berjalan maupun berlarian keliling kelas

maupun keluar kelas. Teman-teman sering menjadi sasaran keisengannya.

Ilman memiliki energi yang tinggi, selalu bergerak, kurang bisa duduk diam di

kursinya mudah teralih perhatiannya, kurang konsentrasi, cendemng impulsive dan
mengalami hambatan dalam perkembangan motorik halus. Selain im ia mudah menumti
keinginannya sendiri dan mudah bosan bila menghadapi situasi yang kurang tantangan bagi

dirinyadan bereaksi secara emosi.

2. Muhammad Ridwan

Sekilas Ridwan tampak tidak berbeda dengan teman lainnya. Pakaian rapi dari pagi

dia datang ke sekolah sampai selama pelajaran berlangsung dan saatnya pulang sekolah,
bersikap sopan dan tidak mcngganggu teman lainnya. Tapi bila diamati lebih jauh tcrnyata
Ridwan tidak mampu mengikuti pembelajaran di kelas. Dia berbeda dengan teman lainnya

dan memerlukan perhatian khusus .

Ridwan termasuk ABK kategori tunagrahita. IQ dibawah rata-rata lambat dalam

semua pelajaran, sulit berkomunikasi. Prestasi akademiknya dibawah rata-rata. Oleh guru BP
dibuatkan pembelajaran individual yang diawasi langsung oleh BP. Pada saat beiajar Ridwan
sangat membutuhkan pendampingan oleh guru kelas karena sangat sulit mengikuti proses
beiajar normal di kelas. Menurut gum memjuk data dari Psikolog, kondisi Ridwan permanen
, sulit untu diperbaiki. Dan yang masih diusahakan untuk diperbaiki dan dilatih terns adalah
ketrampilan sosialnya termasuk kemampuannya berkomunikasi dengan teman lainnya.

3. BimoAditya

Bimo dikategorikan sebagai Anak Berkebumhan Khusus dikelas tetapi prestasi
akademiknya cukup bagus. Dalam proses terapi di luar sekolah Psikolog menyatakan bahwa
Bimo termasuk ABK kategori spectrum autis. Bimo sulit konsentrasi, sering melakukan
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gerakan aneh tiba-tiba dan berteriak, marah jika keinginannya tidak dipenuhi. Unmk Bimo
dibuatkan program pengawasan pembelajaran individual dan pemantauan perilaku oleh BP

dan wali kelas.

Taraf kecerdasan Bimo tergolong tinggi (Very Superior) dibandingkan teman

seusianya. Kemampuan membentuk konsep-konsep abstrak tergolong tinggi namun kurang
didukung kemampuan verbalnya Kemampuan analisa dan logika berada di atas usianya.
Selain im fungsi daya ingat sangat tinggi untuk seusianya. Bimo juga kurang dapat
menfokuskan perhatiannya durasi atensinya sangat pendek, ia mudah sekali teralih dan cepat
bosan. Hal ini berpengaruh terhadap ketelitian dan ketekunannya. Aspek perasaan dan emosi
cukup intens, dan Bimo seringkali bcrtindak secara cepat dan spontan.

4. EsaAbdillah

Secara fisik Esa tidak berbeda dengan teman -temannya di kelas . Esa berpakaian

rapi, bersepatu dan bisa bergaul normal dengan teman-temannya. Namun bila diamati lebih
jauh temyata Esa memerlukan perhatian khusus di kelas. Ketika proses beiajar berlangsung
Esa kelihatan selalu tidak semangat, terlihat dari kebiasaan Esa meletakkan kepala di meja
dan tatapan kosong. Dalam mengerjakan soal Esa juga diberi porsi yang berbeda dengan
temannya. Biasanya soal yang diberikan tingkat kesuiitannya jauh dibawah teman-temannya

Esa sangat tidak sabar, bertindak tanpa direncanakan dan ekspresi emosi sangat kuat. Dalam
hal motivasi Esa belum menampakkan standar yang cukup, ia masih memerlukan dorongan,

bimbingan dan arahan dalam melakukan tugas-tugasnya Daya juangnya masih hams
ditingkatkan, ia mudah menyerah bila menghadapi kegiatan yang membosankan dan kurang
tantangan, serta cendemng memiliki konsep diri yang negatif. Dengan demikian ia
menampilkan prestasi yang jauh di bawah rata-rata kelas bila suasana dan kegiatannya relatif
mtin dan kurang menarik minatnya.

5. Muhammad Rama

Menumt Psikolog Rama dikategorikan sebagai ABK hiperaktif. Penampilan khasnya
selama di kelas adalah melepas sepatu dan menggulung celana serta sering menggigit pensil.
Rama berbeda dengan teman-teman lain di kelas. Dia sering tidak mau melakukan hal-hal
yang berkaitan dengan proses beiajar di kelas seperti menulis, membaca mengerjakan soal.
Kalau gum menegur karena Rama tidak mau mengerjakan soal dia hanya bilang "nggak
penting". Selain itu Rama juga punya kebiasaan duduk di kolong meja.
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Rama mengalami gangguan dalam beiajar. Dia tidak mau menulis kalau tidak

dimotivasi secara terns menems. Suka duduk di bawah meja selalu melepas sepatu ketika di

kelas. Rama malas sekali dalam beiajar di kelas. Hampir tidak pernah menulis atau

mengikuti pelajaran di kelas. Gum Bimbingan dan Penyulihan (BP) bekerjasama dengan

Wali Kelas dan orang ma unmk senantiasa mengawasi aktivitas Rama agar prestasi

akademikknya tidak semakin turun.

6. Fatir ArRad

Fatir sangat terkenal di kelas maupun sekolah. Sempat berpindah-pindah di tiga kelas

karena dua kelas sebelumnya tidak bisa menerima kehadirannya. Fatir termasuk anak yang

"luar biasa". Fatir adalah ABK yang dikategorikan dengan hambatan perilaku. Perilakunya

dulu sering tidak terkendali. Bentrok fisik sering terjadi antara Fatir dan temannya. Di kelas

tidak mau mengikuti pelajaran dan bahkan tidak mau menulis. Tidak mau mengerjakan tugas

yang diberikan gum,. Dia sering berteriak di kelas jika tidak ingin mengerjakan tugas,

emosinya mudah naik.

Ketika tidak dalam kondisi emosi, Fatir bisa berinteraksi secara normal dengan gum

dan teman-temannya. Tetapi dia mudah sekali terpancing emosinya. Hal inilah yang dijaga

oleh gum dan teman-teman di kelas yang sudah mengetahui kondisi Fatir. Mereka bemsaha

mengerti. Gum juga selalu mcmotivasi Fatir karena pada awalnya Fatir sangat sulit mengikuti

pelajaran bahkan tidak mau menulis. Interaksi dengan Fatir dilakukan gum dengan

mengambil topik atau tema yang menjadi ketertarikan Fatir

7. Wafa

Bila diamati secara fisik Wafa telihat sangat berbeda dengan teman-teman lainnya. Wafa

yang dikategorikan sebagai ABK Tunadaksa mempunyai bentuk, ukuran tangan dan kaki

abnormal sejak lahir, sulit melakukan gerak motorik kasar seperti berjalan dan berlari. Tetapi

Wafa seakan tidak mempermasalahkan kekurangan fisiknya. Dia tetap ceria bermain

bersama-sama teman-temannya walaupun hanya berjalan dengan menggunakan kedua

lututnya. Teman-teman di kelas juga tidak terpengaruh dengan keadaan Wafa. Ketika

bermain porsi peran yang dijalankan Wafa tidak berbeda dengan teman lainnya termasuk
ketika bermain kejar-kejaran di kelas. Selain itu kemampuan akademik Wafa cukup bagus

walaupun sekarang ini mengalami penumnan. Sedangkan untuk keperluan pribadinya Wafa

masih sangat bergantung pada orang lain.
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5.2. Pembahasan Hasil Penelitian

5.2.1. Pola-pola Komunikasi Guru, Helper, dan Siswa terhadap ABK pada kegiatan
beiajar mengajar di kelas dalam setting inkiusif

Pola Komunikasi Guru terhadap ABK

Keberadaan ABK di kelas inkiusif cukup menyita perhatian gum. Gum yang tidak

memiliki latar belakang pendidikan yang terkait dengan Pendidikan Luar Biasa (PLB)

namun hams menangani ABK yang rata-rata dalam satu kelas ada tiga yang kategorinya

berlainan satu dengan lain. Namun dengan semangat mendidik dan kasih sayang kepada

siswa gum cukup menguasai kondisi di lapangan ddan bemsaha keras membimbing ABK.

Kemampuan menangani ABK diperoleh gum dari beiajar langsung di lapangan, mengingat

unmk gum inkiusif di sekolah-sekolah reguler jarang sekali memperoleh pelatihan atau

pendidikan khusus yang berkaitan dengan penanganan Anak Berkebumhan Khusus.

Gum hams membagi perhatiannya kepada sekitar 25 siswa normal dan tiga ABK.

Masing-masing ABK dihitung tiga kali bebannya bila dibandingkan dengan menangani

siswa lainnya berkaitan dengan kebutuhan perhatian ketika berada di kelas termasuk dalam

penyampaian materi agar dapatdipahami dengan baik.

Dalam berkomunikasi ABK cendemng pasif. Termasuk ketika berkomunikasi dengan

gum, ABK menunggu pesan yang disampaikan oleh gum bam diresponnya. Gum juga

diharapkan aktifmerangsang ABK dalam berkomunikasi. Beberapa pola komunikasi antara

Gum dan ABK terbangun dalam kelas inkiusif. Pola-pola komunikasi yang terbangun adalah

sebagai berikut:

1. Guru Memberikan Motivasi pada ABK

Sebagian besar ABK memiliki kepercayaan diri yang rendah dibanding dengan teman

lainnya. Ketidakpercayaan terhadap diri sendiri diakibatkan banyak hal, diantaranya adalah

kemampuan intelektual yang kurang dibanding teman-teman lainnya atau kurang memiliki

kemampuan dalam bersosialisasi. Kondisi ini sering menyebabkan mereka malas atau ragu-

ragu dalam melakukan sesuatu sehingga memerlukan motivasi yang bersifat ekstemal. Selain

dari teman-teman, gum mempunyai peran yang sangat besar dalam memberikan motivasi

pada ABK. Bahkan beberapa ABK dia tidak mau melakukan apapun tanpa motivasi dari

gum.
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2. Gum Memberikan Apresiasi terhadap Pencapaian ABK

Salah satu cara unmk 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 membanm ABK dalam menyelesaikan berbagai tugas maupun

soal-soal yang hams dikerjakan. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan diri ABK.

Bahkan dengan apresiasi membuat beberapa ABK mampu membagi kemampuan yang

dimilikinya dengan menjadi mtor sebaya dengan membanm 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 komputer, maka dia berani

dan mau mengajari teman-temannya dalam mengoperasikan komputer.

3. Gum Menggunakan Jarak Personal dalam Berkomunikasi dengan ABK

Gum sering menggunakan jarak dckat atau jarak personal ketika berkomunikasi

dengan ABK. Jarak ini membuat ABK cukup nyaman dan mendorong ABK untuk berani

menyampaikan keluh kesahnya atau permasalahan-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 gum 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.

4. Gum Menggunakan Pesan Nonverbal untuk Memperkuat Pesan Verbal

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 hams 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
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unmk diperhatikan, sering kali gum tidak bisa intensif dalam berkomunikasi dengan

ABK.Hambatan ini sering menimbulkan ketidaksepahaman antara gum dan ABK.

5. Gum Mengembangkan Standar yang berbeda unmk 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 hams

dibandingkan dengan hasil yang dicapai oleh siswa lainnya karena memang kemampuan

mereka berbeda. Pencapaian standar yang sudah diberikan juga membuat ABK bersemangat

dan tems termotivasi untuk mencapai target yang memang bisa dicapai karena sudah

disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini juga didukung oleh kebijakan

sekolah bahwa unmk ABK di kelas inkiusif digunakan standar yang berbeda dengan siswa

lainnya.

Bagi siswa lain memberikan apresiasi terhadap teman ABKnya juga didorong oleh

kemampuan ABK dalam mencapai standar tertentu, misalnya menghargai dan mengapresiasi

nilai yang diraih ABK walaupun standamya berbeda. Namun evaluasi dengan nilai khusus

yang memiliki standar yang berbeda selalu mendorong teman lain memberikan apresiasi.

6. Gum Menggunakan Cara yang Berbedadalam Menyampaikan Materi untuk 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 hams

dibandingkan dengan hasil yang dicapai oleh siswa lainnya karena memang kemampuan

mereka berbeda. Pencapaian standar yang sudah diberikan juga membuat ABK bersemangat

dan tems termotivasi unmk mencapai target yang memang bisa dicapai karena sudah

disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini juga didukung oleh kebijakan

sekolah bahwa unmk ABK di kelas inkiusif digunakan standar yang berbeda dengan siswa

lainnya.

Bagi siswa lain memberikan apresiasi terhadap teman ABKnya juga didorong oleh

kemampuan ABK dalam mencapai standar tertentu, misalnya menghargai dan mengapresiasi
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nilai yang diraih ABK walaupun standamya berbeda. Namun evaluasi dengan nilai khusus

yang memiliki standar yang berbeda selalu mendorong teman lain memberikan apresiasi.

7. Gum Mendengarkan Apa yang Disampaikan oleh ABK

Anak berkebutuhan khusus sering tidak terduga Emosinya yang sering tidak stabil

dan sulitnya melakukan adaptasi membuat gum hams memahami apa yang sedang dirasakan

oleh ABK saat itu. Unmk mengetahui kondisi ABK caranya adalah dengan mendengarkan

ABK, keluh kesahnya perasaan bahagia atau sedih. ABK akan terbuka bila didengarkan dan

diberi perhatian. Dengan modal pemahaman terhadap apa yang dirasakan oleh ABK saat im

akan membanm gum dalam melakukan komunikasi berikutnya dengan ABK. Mengetahui

perasaan ABK apakah sedang senang sehingga akan mempermudah membujuk untuk

mengerjakan soal-soal atau mengerjakan mgas lainnya. Atau sebaliknya ketika perasaannya

sedang tidaknyaman sehingga gumakan menunda memberikan soal-soal atau mgas lainnya.

8. Gum Mengingatkan ABK unmk Konsentrasi

Pada beberapa ABK yang sering tidak terkendali perilakunya seperti suka memegang

kepala temannya membuang pensil teman atau merobek buku teman, atau mengambil tanpa

ijin barang-barang temannya. Biasanya gum mengingatkan secara spontan kepada ABK agar

tidak melakukannya

9. Gum Mengulang-ulang Pesan agardapat Dipahami oleh ABK

Mengulang-ngulang pesan dilakukan karena ABK sulit sekali mencema perkataan

yang disampaikan oleh gum. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena konsentrasi yang

mudah beralih. Selain itu beberapa ABK yang mengalami gangguan beiajar sulit untuk dapat

memahami pesan yang disampaikan oleh gum. Hal ini mendorong gum unmk mengulang-

ulang pesan yang disampaikan.

Mengulang-ulang pesan juga dilakukan gum ketika memberikan instmksi kepada

ABK. Cara memberikan instmksi untuk ABK berbeda dengan siswa lainnya. Ketika

memberikan instmksi gum akan melihat kondisi ABK terlebih dahulu sehingga instmksi

diberikan pada saat yang tepat. Teknik memberikan instmksi jugadilakukan secara berulang-

ulang karena tingkat konsentrasi ABK yang rendah. Selain itu bentuk pesan dalam instmksi

juga sering dirubah dengan caramembujuk agar ABK mau melakukannya.
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10. Gum Memperhatikan Pesan Nonverbal ABK dalam berkomunikasi

Ekspresi wajah dan bahasa tubuh berperan dominan dalam menyampaikan pesan.

Begim 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 hams 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
unmk diperhatikan, sering kali gum tidak bisa intensif dalam berkomunikasi dengan

ABK.Hambatan inisering menimbulkan ketidaksepahaman antara gumdan ABK.

11. Gum Menyampaikan Pesandengan Cara yang Menarik

Mengubah pertanyaan menjadi tebakan, menyampaikan pesan-pesan melalui tepuk

tangan yang menarik adalah upaya gum unmk dapat menyampaikan pesan dengan cara

menarik. Cara ini sangat disukai oleh siswa pada umumnya termasuk juga ABK. Dalam

situasi yang gembira akan membanm ABK mcncema pesan yang disampaikan.

Mengubah pertanyaan menjadi tebakan, menyampaikan pesan-pesan melalui tepuk

tangan yang menarik adalah upaya gum unmk 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.

12. Gum Menggunakan Norma Agama untuk Mendidik Disiplin ABK

ABK yang sering tidak disiplin dalam berbagai kegiatan beiajar di kelas, akan

bersikap baik dan disiplin terhadap kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan. ABK cukup
tertib ketika berada di Masjid, mengerjakan sholat Dhuhur berjamaah juga dengan tertib. Hal

ini dikarenakan gum menggunakan norma-norma agama untuk mendidik disiplin ABK.

13. Gum Berempati Terhadap apa yang Dirasakan ABK

Kondisi emosi ABK yang sering tidak stabil membutuhkan tingkat empati gum yang

tinggi ketika akan berkomunikasi dengan ABK. Apakah perasaannya sedang sedih atau
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gembira atau ada permasalahan yang sedang dirasakan oleh ABK. Hal ini menjadi acuan

bagi gum dalam merancang pesan ketika berkomunikasi dengan ABK.

14. Gum Bersikap Sejajar dengan Posisi ABK

Dalam berkomunikasi dengan ABK gum bemsaha menempatkan dirinya sejajar

dengan ABK. Dalam mensejajarkan diri dengan posisi ABK gum melakukan empati terhadap

apa yang dirasakan ABK. Hal ini penting sekali karena kondisi emosi ABK yang gampang

sekali berubah. Dengan posisi yang sejajar ABK tidak merasa tertekan dan termotivasi

melakukan sesuatu bukan karena instmksi semata.

15. Gum memberikan penghargaan atas prestasi ABK

Salah sam cara unmk 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 hams dikerjakan. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan diri ABK.

Bahkan dengan apresiasi membuat beberapa ABK mampu membagi kemampuan yang

dimilikinya dengan menjadi tutor sebaya dengan membantu teman lainnya dalam bidang

yang memang dikuasai ABK. Sebagai contoh ketika ABK dipuji gambarnya bagus oleh gum,

maka dia berani menunjukkan cara menggambar kepada teman lainnya. Atau ketika ABK

dikagumi oleh teman-temannya dengan keahlian mengoperasikan komputer, maka dia berani

dan mau mengajari teman-temannya dalam mengoperasikan komputer.

16. Gum Mengingatkan Siswa Secara Berkala agar Menjaga Kondisi Emosi ABK

Gum bemsaha mengkomunikasikan kondisi ABK kepada siswa lain di kelas dengan

maksud agar dipahami bersama oleh anggota masyarakat mtur di kelas. Pemahaman akan

kondisi ABK ini membuat siswa dan gum bemsaha menjaga kondisi ABK agar kondisi

emosinya tetap stabil. Gum selalu mengingatkan siswa agar menjaga kondisi ABK dan

jangan mengganggu sehingga akan terpancing emosinya.
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17. Gum Mengulang-ulang Kalimat Motivatifuntuk Memberikan Semangat kepada ABK

Sebagian besar ABK memilikikepercayaan diri yang rendah dibanding dengan teman

lainnya. Ketidakpercayaan terhadap diri sendiri diakibatkan banyak hal, diantaranya adalah

kemampuan intelektual yang kurang dibanding teman-teman lainnya atau kurang memiliki

kemampuan dalam bersosialisasi. Kondisi ini sering menyebabkan mereka malas atau ragu-

ragu dalam melakukan sesuam sehingga memerlukan motivasi yang bersifat ekstemal. Selain

dari teman-teman, gum mempunyai peran yang sangat besar dalam memberikan motivasi

pada ABK. Bahkan beberapa ABK dia tidak mau melakukan apapun tanpa motivasi dari

gum. *

18. Gum Mengembangkan Standaryang Berbeda untuk Mengevaluasi Hasil Beiajar ABK

Standar yang berbedadibuat khusus unmk ABK misalnya dalam penyampaian materi,

materi yang diberikan, soal-soal yang dibuat, cara evaluasi atau penilaian. Hal ini dilakukan

unmk 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 tems termotivasi unmk mencapai target yang memang bisa dicapai karena sudah

disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini juga didukung oleh kebijakan

sekolah bahwa unmk ABK di kelas inkiusif digunakan standar yang berbeda dengan siswa

lainnya.

Bagi siswa lain memberikan apresiasi terhadap teman ABKnya juga didorong oleh

kemampuan ABK dalam mencapai standar tertentu, misalnya menghargai dan mengapresiasi

nilai yang diraih ABK walaupun standamya berbeda. Namun evaluasi dengan nilai khusus

yang memiliki standar yang berbeda selalu mendorong teman lain memberikan apresiasi.

19.Gum Meminta ABK untuk Beiajar kepada Siswa l^in yang Menjadi Tutor Sebaya

Kesulitan gum menangani keselumhan siswa di kelas menjadikan ABK sering tidak

tertangani dengan baik khususnya unmk bidang akademik. Ketika melihat ABK tidak bisa

menguasai materi yang disampaikan atau kesulitan mengerjakan soal-soal yang diberikan,

gum meminta ABK untuk bertanya atau meminta penjelasan kepada teman lainnya. Hal ini

direspon dengan baik oleh ABK maupun temannya yang sudah terbiasa menjadi tutor sebaya

bagi teman lainnya khususnya ABK.
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Pola Komunikasi Helper terhadap ABK

Kehadiran siswa ABK di dalam kelas dalam kegiatan beiajar mengajar memberi

wama tersendiri. ABK dengan segala karakteristiknya memberi pelajaran kepada siswa

normal bahwa dunia ini penuh dengan orang yang beragam, tidak semua orang terlahir

normal. Beberapa terlahir dengan keterbatasan. Dari sinilah pembelajaran bagi siswa

normal, mereka beiajar mengolah rasa beiajar berempati kepada sesama sehingga dapat

menumbuhkan kepekaan social.

Sebaliknya sisWa ABK ditengah siswa normal juga mendapatkan pelajaran. Mereka

beiajar hidup layaknya orang normal karena di kelas mereka diperlakukan sama. Sehingga

diharapkan siswaABK lebih siap dalam menjalani kehidupan yangsesungguhnya.

Dengan keterbatasannya siswa ABK dalam mengikuti kegiatan beiajar mengajar di

kelas tidak dapat dilepas begim saja mereka perlu didampingi. Misalnya saja dalam hal

memahami materi, karena gum dalam menjelaskan materi tidak membedakan antara siswa

normal dan siswa ABK. Atau dalam hal bersosialisasi, biasanya siswa ABK mengalami

kesulitan. Begim pula dalam melakukan aktivitas tertentu di dalam kelas mereka hams

dibantu.

Kehadiran pendamping atau helper sangat dibutuhkan unmk membantu siswa ABK

mengatasi keterbatasannya. Tugas helper tersebut tidaklah mudah, mereka membutuhkan

pemahaman dan kesabaran terhadap siswa ABK. Dan yang terpenting untuk memahami

siswaABK dan kemudian untukdapat membanm mereka mengatasi keterbatasannya seorang

helper hams memiliki keterampilan berkomunikasi.

Keterampilan berkomunikasi dari seorang helper sangat dibutuhkan. Dengan

keterampilan berkomunikasi, helper dapat memahami keadaan ABK, dengan demikian dapat

memahami apa yang dibutuhkan oleh siswa ABK untuk kemudian dapat memberikan

pendekatan yang tepat dalam membantu siswaABK di kelas.

Dari hasil observasi di kelas, peneliti mencoba mengamati langkah-langkah

komunikasi yang dilakukan oleh helper di sekolah inkiusif sehingga diperoleh sebuah pola

komunikasi helper. Berikut uraiannya :
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1. Helper selalu mendampingi siswa ABK

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap kegiatan beiajar mengajar di kelas inkiusif,

helper selalu mengikuti setiap kegiatan siswa ABK dalam mengikuti kegiatan beiajar di

kelas. Helper hampir selalu berada disamping siswa ABK, ketikaduduk di kelas pun helper

ikut duduk di samping ABK.

Keberadaan helper disamping ABK memudahkan helper memberikan bantuan kepada

siswa ABK. Bantuan diberikanmisalnyasaat gum menjelaskan materi pelajaran, helper yang

duduk di samping ABK mengulang penjelasan gum dengan bahasa yang dimengerti oleh

ABK. Karena tingkat pemahaman siswa ABK terhadap materi pelajaran biasanya kurang

atau di bawah siswa normal, maka penjelasan perlu dilakukan bemlang-ulang. Apabila gum

yang mengulang penjelasan materi maka akan menghambat kepada siswa normal yang cukup

sekali penejelasan langsung faham. Maka menjadi mgas helper dalam menjelaskan kembali

materi yang diberikan gum sehingga dipahami oleh siswa ABK.

Bantuan lain yangdiberikan yaim padasaat mengerjakan mgasdari gum. Karena tingkat

pemahaman yang kurang tadi maka biasanya siswa ABK memerlukan waktu lebih lama

dalam mengerjakan mgas. Dalam hal ini helper bertugas membanm memberikan arahan

dalam pengeijaan mgas, membantu siswa ABK memahami perintah dalam tugas tersebut

serta membantu siswa ABK mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan dalam

mengerjakan mgas, misalnya dalam memilih alat tulis, buku dan perlengkapan lainnya yang

diperlukan seperti penggaris,penghapus, pensil wama dll.

2 Helper mengkondisikan siswaABK agar siap mengikuti pelajaran

Ketika pelajaran dimulai, siswa ABK biasanya tidak dapat langsung mengikuti

pelajaran. Terkadang mereka masih berlari-lari kesana kemari, bahkan dalam beberapa

kasus, siswa ABK tidak mau masuk kedalam kelas. Ada pula siswa ABK yang sudah mau

masuk kelas dan mengikuti pelajaran tetapi di tengah-tengah mereka mogok dan tidak mau

mengikuti pelajaran dan bahkan ada pula yang langsung meninggalkan mang kelas.

Berdasarkan keterangan beberapa helper di sekolah tempat penelitian ini

dilaksanakan, Siswa ABK memiliki sifat moody. Jadi mereka sangat dipengamhi oleh

mood atau suasana hati. Bila moodnya sedang bagus ia mau mengikuti pelajaran tetapi bila

moodnya sedang kurang bagus bisa saja tiba-tiba mogok beiajar. Dan moodnya ini dapat

berubah sewaktu-waktu.
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Yang dilakukan oleh helper agar siswa ABK siap dan mau mengikuti pelajaran adalah

mengkondisikan siswa ABK agar siap mengikuti pelajaran yaitu misalnya dengan menarik

perhatian siswa ABK dengan sesuam yang disukainya.

Ada siswa ABK yang senang dengan gambar maka helper menyediakan banyak

gambar unmk siswa ABK, sehingga siswa ABK tersebut tertarik dan mau masuk ke dalam

kelas. ada juga siswa ABK yang senang jalan-jalan maka helper mengikuti terlebih dahulu

keinginannya berjalan-jalan bam kemudian diajak masuk ke dalam kelas. Bahkan ada pula
siswa abk yang senang dengan ikan sehingga helper membawa ikan unmk menarik perhatian

siswa ABK tersebut.

Setelah siswa ABK mau masuk ke dalam kelas, helper hams tems menjaga mood

ABK agar tetap mau mengikuti pelajaran. Yang dilakukan oleh helper adalah misalnya

dengan menyelingi beiajar dengan permainan, beiajar sambil bemyanyi, atau membiarkan
siswa ABK istirahat sejenak dengan berjalan-jalan di dalam kelas atau di luar kelas dengan

tetap didampingi unmk kemudian memulai kembali beiajar.

3. Helper Mendengarkan SaatABK Berkeluh Kesah

Anak berkebutuhan khusus sering tidak terduga. Emosinya yang sering tidak stabil

dan sulitnya melakukan adaptasi membuat helper hams 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
didengarkan dan diberi perhatian. Dengan modal pemahaman terhadap apa yang dirasakan
oleh ABK saat im akan membanm helper 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 helper akan menunda memberikan soal-

soal atau tugas lainnya.

4. Helper Memeluk ABK saat Kondisi Emosinya tidak Stabil

Ketika kondisi emosi ABK sedang tidak stabil biasanya akan marah dan berperilaku

di luar kendali. Unmk mengatasi hal ini helper memeluk ABK agar merasa nyaman dan
mampu mengendalikan emosinya. Selain itu ABK juga diminta membaca Istighfar agar

kembali tenang.
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5. HelperMengembangkan Empati saat Berkomunikasi dengan ABK

Kondisi emosi ABK yangsering tidak stabil membutuhkan tingkat empati yang tinggi

ketika akan berkomunikasi dengan ABK. Apakah perasaannya sedang sedih atau gembira

atau ada permasalahan yang sedang dirasakan oleh ABK. Hal ini menjadi acuan bagi helper

dalam merancang pesan ketika berkomunikasi dengan ABK.

6. Helpermenjaga kontak matasaat berkomunikasi dengan ABK

Salah sam mgas helper dalam mendampingi ABK adalah menyampaikan kembali

materi yang disampaikan gum agar materi dapat diserap dan dipahami oleh ABK. Selain im

juga helper menyampaikan kembali instmksi dari gum berkaitan dengan pemberian tugas-

tugas ataupun latihan-latihan soal.

Dalam melakukan mgas im helper selalu menjaga kontak mata dengan siswa ABK .

Karena siswa ABK cendemng tidak mau mendengarkan dan mengabaikan perintah menumt

helper di sekolah tempat penelitian ini dilakukan, kontak mata dilakukan unmk mempertegas

instmksi dan arahan helper kepada ABK, unmk meyakinkan helper bahwa ABK benar-benar

mendengarkan Helper.

7. Helpermemberikan penghargaan dan hukuman kepada ABK

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap komunikasi yang dilakukan helper

terhadap siswa ABK, helper dalam membantu siswa ABK kerapkali memberikan

penghargaan terhadap siswa ABK bila mereka mau mengikuti kehendak helper dan

mengikuti pelajaran dengan baik. Begitu pula hukuman kerapkali diberikan ketika siswa

ABK tidak menuruti kehendak helper. Pemberian hadiah dan hukuman digunakan helper

unmk memotivasi siswaABK agarmereka dapatmengikuti kegiatan beiajar dengan baik.

Pemberian penghargaan atau hadiah tidak selalu bempa benda atau materi, helper

memberikan reward berupa kesempatan kepada siswa ABK untuk melakukan sesuatu yang

disukai, seperti boleh berlari-Iari, boleh minum susu, boleh membuka bekal dll. Pemberian

penghargaan verbal juga seringkali dilakukan, seperti memberi pujian dengan kata-kata yang

penuh motivasi, seperti hebat, pinter dll. Sebaliknya helper jugamemberi punishment kepada

siswa yang tidak mau mengikuti pelajaran, dengan menghilangkan kesempatan siswa dalam

melakukan hal-hal yang disukainya seperti tidakboleh main, tidak boleh membuka bekal dll.

Dan cara ini terlihat cukup efektif.
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Pemberian penghargaan terhadap ABK akan mendorongnya untuk berbuat yang lebih
baik lagi. Tetapi pemberian penghargaan hams disesuaikan dengan suasana dan kondisi yang
ada dan disesuaikan dengan kebumhan anak. Anak akan selalu senang dan bangga sehingga

temstermotivasi unmk menghasilkan karya yang lebih baik lagi.

8. Helper mengajak ABKbermain sambil beiajar

Seperti telah dijelaskan diatas, siswa ABK bersifat moody. Seringkali karena sebab
tertenm atau bahkan terkadang tanpa sebab tiba-tiba saja siswa ABK mogok beiajar

karenanya siswa ABK membutuhkan suasana yang nyaman dalam beiajar. •
Suasana beiajar sangatlah penting bagi selumh siswa terlebih siswa ABK, suasana

yang nyaman dalam beiajar dapat diciptakan melalui bermain. Dengan beiajar sambil
bermain proses beiajar menjadi sangat menyenangkan. Proses beiajar yang menyenangkan
dapat memotivasi semangat beiajar siswa ABK. Selain unmk memotivasi, proses beiajar yang
menyenangkan, menumt Seto Mulyadi, seorang pakar anak, dapat meningkatkan

perkembangan kreativitas.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di kelas, helper mengajak siswa ABK beiajar

sambil bermain misalnya dalam pelajaran bahasa Indonesia unmk memperkenalkan
perbendaharaan kata helper menggunakan permainan menyusun kata dengan puzzle. Helper
juga terkadang membawa kartu-kartu bergambar untuk memperkenalkan berbagai bcnda
misalnya gambar alat transportasi untuk memperkenalkan alat transportasi.

Bila ditengah pelajaran siswa ABK terlihat jenuh, helper pun terkadang membawa
keluar siswa ABK unmk bermain atau sekedar jalan-jalan, setelah ABK terlihat senang

helper membawa kembali ABK ke dalam kelas dan melanjutkan kegiatan beiajar.
Suasana yang menyenangkan lewat bermain merupakan salah satu strategi persuasi,

dimana langkah ini mempakan langkah dalam membuat siswa ABK berada dalam emosi
yang menyenangkan, dengan beiajar sambil bermain, anak mengalami suasana beiajar yang
menyenangkan, dengan suasana senang, sense ofbelonging anak terhadap apa yang tengah
dipelajari akan tercipta. Dalam kondisi yang demikian, maka proses beiajar akan mengalir
dengan begim saja.
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9. Helper memperkenalkan ABK dengan teman sekelas
Salah satu factor yang membuat siswa ABK mau mengikuti pelajaran di kelas adalah

suasana yang nyaman. Salah sam cara membuat siswa ABK merasa nyaman di dalam kelas

adalah dengan memperkenalkan siswa ABK dengan teman sekelasnya
Banyak cara yang dilakukan oleh helper dalam memperkenalkan ABK dengan teman

sekelasnya Biasanya helper memperkenalkan ABK dengan teman sekelas dengan
menyebutkan nama teman sambil menunjukkan kepada ABK siswa yang memiliki nama
tersebut, Dan ini dilakukan sedikit demi sedikit dan beruiang-ulang. Cara lain helper
memperkenalkan siswa ABK dengan siswa lain yaitu dengan bernyanyi, menyebutkan nama-
nama selumh siswa yang ada di kelas dalam sebuah lagu sehingga lebih mudah hafal.

Memperkenalkan teman sekelas dengan siswa ABK dapat menumbuhkan keakraban dan
kesukaan. Hal ini dapat menjadi faktor daya tarik ABK untuk kembali ke sekolah dan

mengikuti kegiatan beiajar di kelas.

Keakraban yang tercipta dari memperkenalkan siswa ABK dengan teman sekelasnya
dapat membuat ABK merasa nyaman karena berada di tengah lingkungan yang sudah
dikenainya sehingga tercipta iklim komunikasi yang kondusif bagi siswa ABK yang
mendukung berlangsungnya komunikasi yang efektif dalam konteks kegiatan beiajar.

10. Helper menbuat ABK berbaur dengan siswa lain

Membuat ABK berbaur dengan siswa lain bertujuan agar mereka dapat berinteraksi.

Dari interaksi yang terjadi diharapkan ABK terbiasa bersosialisasi. Membaurkan siswa
ABK dengan siswa normal dilakukan helper misalnya dengan membiarkan siswa ABK duduk
berdampingan dengan siswa normal. Membaurkan siswa ABK dengan siswa normal dalam
berbagai aktivitas diluar kelas seperti dalam kegiatan olahraga aktivitas makan ketika
istirahat, aktivitas ke kantin, aktivitas bermain saat jam istirahat dll.

Interaksi yang terjadi ketika siswa ABK di kondisikan untuk diam di kelas dan berbaur
ditujukan agar terjadi proses komunikasi yang bersifat sirkular sehingga terjadi saling
mempengamhi yang diharapkan dapat membawa pembahan baik dalam diri ABK.

Selain itu helper juga bemsaha menyatukan siswa ABK dengan siswa normal dalam
setiap kegiatan beiajar, seperti dalam pembagian kelompok, dalam pengerjaaan tugas
kelompok, hal ini dimaksudkan untuk mendorong kerjasama antara siswa ABK dengan siswa

normal..
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11. Helper bemsaha membuat ABK lebih lama berada di dalam kelas

Agar memungkinkan terjadinya sosialisasi antara siswa ABK dengan siswa normal

tenm sajakeduanya hams selalu berada pada mangyang sama yaim mang kelas. Tetapi sifat

ABK yangtidak dapat bertahan lama unmkdiamdisatu tempat mempersulit hal im terjadi.

Yang dilakukan oleh helper agar sosialisasi antarasiswa ABKdan siswa normal dapat

berlangsung dengan baik yaitu dengan membuat ABK merasa nyaman sehingga mereka

dapat bertahan lebih lama diam dikelas.

12. Helper membiasakan ABK melakukan kegiatan di kelas secaramandiri

Kurang mandiri adalah salah sam karakteristik yang dimiliki siswa ABK, karakter ini

terbawa dari kebiasaan di mmah yang selalu dilayani dalam melakukan segala sesuam.

Meski selalu mendampingi siswa ABK, helper bemsaha menumbuhkan kemandirian dengan

membiasakan ABK unmk melakukan segala hal secara mandiri.

Pembiasaan dilakukan pada kegiatan sehari-hari di sekolah, seperti saat kegiatan

makan siang, mereka dibiasakan makan sendiri, tidak disuapi, meski makannya belum rapih.

Begitu pula saat kegiatan beiajar berlangsung, ketika selumh siswa diberi tugas menyusun

dan menempel puzzle siswa ABK dibiarkan mengerjakan sendiri mgasnya dengan tetap

didampingi dan sesekali dibantu, bantuan diberikan saat siswa ABK meminta bantuan dan

dianggap memang benar-benar membutuhkan bantuan. Untuk kegiatan ke kamar kecil pun

siswa ABK dibiasakan melakukannya sendiri.

Dalam konteks menumbuhkan kemandirian anak dengan pembiasaan, helper

mengarahkan secara halus kebiasaan ABK, tanpa disadari lambat laun helper melepaskan

bantuannya terhadap ABK , dengan demikian siswa ABK terhindarkan dari rasa

keterpaksaan ketika melakukan sesuatu secara mandiri.

13. Helper memberi kepercayaan kepada ABK

Memberi kepercayaan kepada ABK dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam

diri ABK. Bentuk kepercayaan pada ABK yang diberikan helper misalnya adalah dengan

membiarkan siswaABK mengerjakan tugas sendiri, seperti saat pelajaran menggambar mereka diberi

kepercayaan untuk memilih sendiri wama yang dianggapnya cocok, meski sebenamya wama yang

dipilihnya kurang cocok. Memilih sendiri tempat duduk, mengambil sendiri alat tulis yang

dibutuhkan adalah cara lain helper dalam memberi kepercayaan kepada ABK.
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14. Helpermenanamkan sikap disiplin kepada ABK

Helper menanamkan sikap disiplin dengan cara memperkenalkan aturan kelas kepada

siswa ABK, seperti ketika bel berbunyi berarti pelajaran akan dimulai dan ABK hamsmasuk

kelas. Ketika ketika jam pelajaran usai hams merapikan kembali buku dan alat tulis yang

sudah dipakai. Sepertinya sederhana tetapi penerapannya sangatlah sulit, helper hams

berulang-ulang mengingatkan ABK. Dan terkadang pula helper memberikan hukuman

kepada ABK yangmelanggar aturan dengan caramisalnya tidak boleh jajan dll.

Pola Komunikasi Siswa terhadap ABK

1. Siswa Bersikap toleran terhadap ABK

Keberadaan kondisi ABK yang berbeda dengan siswa lainnya memerlukan toleransi

dari teman-teman lainnya. Toleransi ini akan membuat ABK merasa nyaman dan suasana

kelas dalam proses beiajar mengajar akan lebih kondusif.

2. Siswa Membantu Mengingatkan ABK dalam Bersikap dan Mengerjakan Tugas

Dalam kelas inkiusif siswa lain secara tidak langsung sering membantu gum dalam

membimbing teman ABKnya. Dua orang guru yang hams menangani tiga ABK dalam satu

kelas dan 25 siswa lainnya terasa berat untuk tems memperhatikan keberadaan ABK.

Beberapa teman terlihat sangat peduli dengan keberadaan ABK. Mereka sering mengingatkan

ABK bila belum menyelesaikan mgas sekolah, mengingatkan ketika ABK belum bersalaman

dengan gum, mengingatkan ABK yang terlihat malas mengerjakan soal atau mengingatkan

ABK yang tems berlari-lari memutari kelas agar duduk diam. Hal ini temyata cukup efektif

untuk mengingatkan ABK karena kalau semua diserahkan kepada gum akan sangat berat

mengingat siswa lain jugasangat membutuhkan perhatian gum. Selain itu lain normal sering

juga mengingatkan ABK bila mereka bersikap tidak baik. Ketika mengeluarkan kata-kata

kasar, memukul teman maka akan langsung diingatkan oleh teman lain yang peduli.

3. Siswa Membanm Menkondisikan ABK di Kelas

Siswa sangat berperan dalam mengkondisikan kelas. Menjaga kestabilan kondisi

ABK adalah salah satu upaya untuk mengkondisikan kelas. Siswa tidak boleh mengganggu
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ABK agar selalu dalam kondisi nyaman. Hal ini hams dijaga bersama dengan teman-teman

sekelas.

4. Siswa Melakukan Pengulangan pesan yang disampaikan pada ABK

Melakukan pengulangan pesan yang disampaikan oleh ABK seringdilakukan oleh siswa

lain dengan maksud unmk mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh ABK. Hal ini

dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam menafsirkan pesan.

5. SiswaMenggunakan Pesan Nonverbal untuk Memperkuat pesan Verbal

Dalam berkomunikasi pesan yang disampaikan kepada ABK diperkuat dengan ekspresi

wajah, tatapan mata gerakan tangan atau gerakan tubuh unmk membanm ABK memahami

pesan yang disampaikan. Ketika akan meminjam pensil wama mereka menyampaikan pesan

verbal meminjam sambil menunjuk pensil wama yang dimiliki oleh ABK, atau ketika

mengingatkan apakah ABK sudah mengerjakan PR, siswa menunjukkan Buku pada mata

pelajaran yang ada PR nya. Selain untuk memperjelas, pesan nonverbal juga disampaikan

unmk memperkuat dan meyakinkan ABK akan maksud pesan tersebut. Dan ketika mereka

menginginkan respon dari ABK maka secara otomatis menyertakan pesan nonverbal seperti

suara lebih keras, irama lebih lambat, dengan tatapan mata bahkan dengan memegang bahu

ABK, serta selalu memanggil nama ABK.

6. Siswa Membanm Kesulitan ABK

Siswa normal sangat menerima kehadiran ABK di lingkungan kelasnya Termasuk

juga menyadari kondisi atau keadaan ABK. Siswa sangat siap membantu guru khususnya

ketika hams membantu ABK yang sedang kesulitan. Bagi kelas inkiusif yang tidak memiliki

helper secara khusus, keberadaan siswa lainnya sangat membantu dalam menolong ABK

yang sedang kesulitan.

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 ABKnya 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.
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Sedangkan ABK yang mempunyai kekurangan di bidang akademik sering mendapat bantuan

dari siswa Iain dalam menjelaskan soal-soal yang diberikan oleh gum. Hal ini terbangun

karena dalam keseharian siswa selalu berinteraksi dengan ABK dan berteman dengan baik

sehingga keinginan menolong teman lain im tumbuh dalam diri siswa

7. Siswa Menganggap ABK setara dalam permainan

Berbeda dengan proses beiajar di kelas dimana siswa normal menyadari keterbatasan

yang dimiliki oleh ABK sehingga banyak toleransi dan bantuan yang diberikan unmk ABK .

Namun ketika mereka bermain bersama di saat istirahat terlihat kesetaraan diantara mereka.

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 hams mengejar teman dan sebaliknya di kejar oleh teman

yang saat im berada pada posisi yang kalah. Namun ABK tersebut terlihat tidak memiliki

kendala. Ekspresi wajahnya menunjukkan dia senang, tidakadahambatan dan dapat bergerak

sama seperti temannya bahkanterlihat sangat antusias dan bersemangat.

8. Siswa Berbagi Cerita dengan ABK

Kebiasaan bercerita juga muncul pada siswa. Berbagai hal bisa menjadi topik cerita

baik pengalaman yang bam 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. Namun yang kurang pandai bercerita atau tema ceritanya biasa-biasa saja

membuat teman-teman lain malas untuk mendengarkannya 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 kesemmpatan bercerita

bemsaha mencari perhatian teman dengan ceritanya. Dia tidak menyerah ketika tidak

mendapat tanggapan dari temannya. ABK akan bercerita lagi sampai mendapat tanggapan

dari temannya.
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9. Siswa Memberikan Kesempatan Kepada ABK

Mendahulukan ABK sering dilakukan oleh siswa lain di kelas inkiusif. Sebagai contoh

ketika ABK ikut mengacungkan tangan ketika gum memberikan pertanyaan. Biasanya ABK

diberi kesempatan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan siswa sangat senang ketika melihat

ABK berani unmk menjawab pertanyaan gum dan hal ini jarang terjadi.

10. Membangun Komitmen Bersama Ketika Beiajar dan Bermain

Selama proses beiajar mengajar berlangsung temyata banyak komitmen yang walaupun

tidak disepakati secara formal atau tertulis hams ditaati bersama oleh selumh 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 susah mengendalikan diri, atau selalu

membuat keonaran akan dipisah dari kelas dan dimasukkan ke mang Bimbingan Penyuluhan.

Hal ini cukup membuat ABK takut dan berhati-hati dan tidak mau melanggar komitmen.

Begim juga ketika bermain bersama ada aturan-aturan dalam permainan yang menuntut

komitmen agar dipatuhi bersama sehingga permainan menjadi menyenangkan. Ketika ABK

ikut serta dalam permainan tersebut maka juga hams memiliki komitmen mengikuti aturan-

aturan dalam permainan.

Sportivitas selalu dibangun dalam proses interaksi di kelas inkiusif. Ketika ada yang

melakukan kesalahan hams meminta maaf, tetapi yang benar hams dibela. Hal ini sangat

ditanamkan oleh gum terutama saat seorang ABK yang akhirnya bisa mengendalikan

perilakunya untuk tidak mengganggu siswa lain. Siswa bersama-sama menjaga dan

mengkondisikan ABK agartetap bcrperilaku 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 hams

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 hams dipuji, tapi

kalau sebaliknyamakahams ditegur atau bahkan mendapat sanksi.
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11. Siswa dan ABK Menjadi Tutor Sebaya Bagi Temannya

ABK juga bisa berperan sebagai mtor bagi temannya yaitu pada saat ABK merasa

unggul pada bidang tersebut. Seorang ABK yang memiliki keahlian menggambar sering

menjadi mjukan 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 hams mengerjakan tugas yangmenggunakan komputer.

12. Kepercayaan kepada Teman yang Ditunjuk Sebagai Pemimpin

Saat seorang ABK dipilih gum menjadi Imam dalam sholat temyata bisa diterima

dengan baik oleh teman-teman lain. Kepercayaan dari gum direspon oleh ABK dengan

menjadi Imam yang baik, mampu berkonsentrasi sehingga bacaan dalam sholatnya benar .

Teman-teman lain di kelas yang menjadi makmumnya juga percaya pada ABK yang menjadi

Imam dalam sholat berjamaah hari im. Sholat berjalan tertib karena terbangunnya

kepercayaan semua pihak.

13. Siswa Mengembangkan Empati saat Berkomunikasi dengan ABK

Keberadaan ABK sebagai anggota masyarakat tumr sudah sangat dipahami oleh

siswa. Siswa bemsaha menerima perbedaan kondisi ABK termasuk ketika melakukan

komunikasi. Siswa bemsaha memahami ketika ABK sedang dalam kondisi yang emosional

yang dimnjukkan dengan marah di kelas atau membuang barang temannya. Maka siswa

bemsaha tidak terpancing dan membiarkan emosi ABK reda terlebih dahulu. Dalam kelas

inkiusif siswa terbiasa melakukan empati terutama bila berkomunikasi dengan ABK.

14. 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 kebcradaannya secara personal.

15. Siswa Memberikan Apresiasi atas Prestasi ABK

Siswa terbiasa memberikan apresiasi terhadap apa yang dicapai oleh teman lainnya.

Apresiasi yang diberikan biasanya bempa tepuk tangan atau pujian lainnya. Apresiasi ini
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mampu meningkatkan semangat siswa terutama ABK karena hal ini dapat meningkatkan rasa
percaya diri ABK. Bentuk lain apresiasi yaitu dengan menyampaikan pada teman dan gum

tentang keberhasilan ABK

5.2.2. Menilai Efektifitas Komunikasi Guru, Helper, Siswa terhadap ABK di kelas
dalam setting pendidikan inkiusif

Unmk menilai efektivitas komunikasi yang dilakukan oleh gum helper dan siswa

>terhada ABK di kelas inkiusif, diperoleh parameter sebagai berikut:

Parameterefektifitas komunikasi di sekolah inkiusif

1. Respon ABK positif

terhadap pesan yang disampaikan oleh gum, helper maupun siswa lainnya selama
kegiatan beiajar mengajar berlangsung. ABK bisa memahami pesan dengan baik.
Unmk memunculkan respon sesuai harapan (positif) perlu komunikasi yang jelas, adanya

persepsi yang sama sehingga tidak muncul kesalah pahaman. Informasi yang disampaikan
direspon sesuai isi pesanyangdisampaikan.

2. Membuat ABK merasa nyaman

ABK hams merasa nyaman dan bebas dari tekanan secara psikologis. Hal ini mengurangi

hambatan ABK dalam berkomunikasi baik dengan guru, helpermaupun siswa lainnya.

Kondisi yang nyaman artinya dalam proses komunikasi terjadi tmst, terbangunnya trust

akan membuat individu lebih terbuka.

3. Membuat ABK mau diam dan bertahan di kelas.

Salah satu parameter yang penting adalah komunikasi yang dilakukan oleh gum, helper,
maupun siswa lainnya adalah mampu membuat ABK bertahan di kelas dan mengikuti
pelajaran dan menjaga konsentrasinya.

Dalam proses beiajar informasi yang masuk akan diproses sampai pada saraf sensorik.
Informasi yang masuk akan diolah, untuk bisa masuk dalam memori jangka pendek,
terjadi peyandian unmk masuk dalam memori jangka panjang dan akhirnya akan di recall
unmk itu perlu perhatian terhadap informasi tersebut, sehingga diperlukan kesiapan dalam
menerima informasi tersebut sehingga siswa dapat mengolahnya.
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4. Membanm ABK memahami materi

Pesan yang disampaikan oleh gum, helper maupun siswa lain harus mampu membanm

ABK memahami materi yang disampaikan di kelas inkiusif.

Untuk dapat membanm ABK memahami materi dalam proses komunikasi perlu diketahui

karakteristik dari siswa ABK dan gaya beiajar, sehingga dapat ditenmkan cara

penyampaian materi yang efektif yang dapat memudahkan ABK mengolahnya. Suam
stimulus yang menarik dapat mendorong individu unmk fokus dan membanm dalam

memahami suam materi.

5. Menumbuhkan tanggungjawab pada diri ABK

Pesan yang disampaikan mampu menumbuhkan rasa tanggungjawab pada diri ABK.

Tanggungjawab untuk mengikuti aturan selama di kelas termasuk mengerjakan tugas

yang disampaikan oleh gum. Hal ini harus dikomunikasikan kepada ABK.

Menyampaikan dengan jelas perilaku yang dikehendaki dan konsekuensi dari perilaku

yang tidak sesuai. Perilaku yang dikehendaki oleh lingkungan dapat dilakukan dengan
cara memberikan pcnguat (reinforcement). Dengan adanya penguat maka perilaku yang

dikehendaki akan tertanam dalam diri anak, demikian juga dalam menumbuhkan

tanggungjawab pada siswa.

6. Dapat bersosialisasi dengan teman

Komunikasi yang disampaikan oleh gum, helper maupun siswa mendorong ABK untuk

lebih mau dan mampu bersosialisasi dengan teman lainnya di kelas.

Adanya isyarat yang datang dari lingkungan akan membangkitkan respons internal
terhadap diri anak untuk menyesuaikan diri dengan norma kelompok. Kesadaran
menyesuaikan tingkah laku dengan norma kelompok membangkitkan dorongan yang

selanjutnya membangkitkan respons ekstemal. Jika respons yang ditampilkan anak

sesuai, maka akan diterima oleh kelompoknya.

7. Mendorong ABK untuk lebih mandiri

Komunikasi yang dibangun sehamsnya mampu mendorong ABK untuk lebih mandiri.
Misalnya ABK diingatkan untuk melakukan tugas-tugasnya tetapi tidak dibantu untuk

melakukan tugas.

Kemandirian adalah kemampuan dalam bertindak atas inisiatif sendiri dengan

menggunakan pengetahuan yang dimilikinya serta berani bertanggung jawab atas
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tindakan yang dilakukannya (Steinberg, 2002: 289). Untuk menumbuhkan kemandirian

gum atau helper dapat mengajarkan strategi unmk mengatur waktu dan pekerjaan.

8. Memberi Apresiasi pada ABK

Keberhasilan yang dicapai oleh ABK hendaknya dikomunikasikan baik oleh gum, helper

maupun siswa lainnya di kelas sehingga mampu memberi semangat bagi ABK.

Adanya penguat dari lingkungan akan keberhasilan akan mendorong individu untuk

mempertahankan perilaku tersebut reaksi positif dari lingkungan akan dimaknakan

sebagai bentuk dukungan dari lingkungan. Kondisi ini juga akan menumbuhkan rasa

percaya diri, karena ada perasaan bahwa orang sekitarnya peduli dan dapat dipercayai.

9. Menghargai perbedaan

ABK dengan kondisi yang berebeda dengan teman lainnya memerlukan toleransi dari

pihak lain. Komunikasi yang dibangun oleh guru, helper maupun siswa lainnya

hendaknya mementingkan prinsip menghargai perbedaan.

Individu memiliki karekterisktik yang berbeda perbedaan tersebut dapat menyangkut

potensi kecerdasan, kepribadian, motivasi sehingga memunculkan perilaku yang

berbeda. Sehingga perlu menghargai perbedaan tersebut, untuk itu perlu adanya

pemahaman tentang kebutuhan individu,empati.

10. Memahami pesan verbal ABK

Pesan verbal ABK yang terbatas hendaknya diperhatikan oleh gum, helper maupun siswa

lain dalam berkomunikasi.

Memahami isi pesan yang disampikan akan mempermudah terjadinya komunikasi efektif

karena akan terbentuk pemaknaan pesan yang sama. Dengan mendengarkansungguh-

sungguh, penuh perhatianakan memudahkan menangkap pesan yang disampikan.

11. Memahami pesan nonverbal ABK

ABK yang cendemng lebih banyak berkomunikasi secara nonverbal termasuk ketika

mengekspresikan perasaan atau kondisi emosinya menjadi titik penting bagi komunikasi

gum, helper dan siswa Iain dengan memahami komunikasi nonverbal ABK.

Pesan non verbal dapat menggambarkan isi pesan yang akan disampaikan. Pesan non

verbal dapat menunjukkan pikiran, perasaan, sehingga yang menerima pesan dapat

menambah informasi/pesan yang akan disampaikan.
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12. Memahami latar belakang budaya

Latar belakang budaya ABK dan lingkungan sosialnya hendaknya menjadi pertimbangan

penting dalam berkomunikasi dengan ABK

Suam perilaku tertenm akan dipersepsi atau dimaknakan berbeda unmk latar belakang
atau lingkungan yang berbada Pemahaman tentang nilai-nilai dari suatu lembaga atau

lingkungan sosial akan menghilangkan perbedaan pemaknaan akan suam perilaku.

13. Fungsi kom nonverbal sebagai repetisi, ,melengkapi, menegaskan atau mengganti
Memperhatikan dengan detail fungsi komunikasi nonverbal yang digunakan ketika

berkomunikasi dengan ABK.

Adanya perbedaan karekteristik ABK, akan menentukan pula cara komunikasi yang tepat
unmk ABK. Unmk ABK tertentu komunikasi non verbal justru sebagai cara yang paling

efektif dalam berkomunikasi dan unmk ABK yang lain sebagai pendukung dan

menegaskan pesan yang disampaikan sebagai cara mengekspresikan isi pikiran dan

perasaannya.

Berikut ini adalah analisis peneliti terhadap komunikasi yang dilakukan oleh guru,

helper dan siswa dengan menggunakan parameter diatas.

Menilai Efektivitas Komunikasi Guru terhadap ABK

1. Gum Memberikan Motivasi pada ABK

Memberi motivasi yang dilakukan gum terhadap ABK menumbuhkan respons yang

positif terhadap ABK. Dari motivasi yang diberikan mulai tumbuh dalam diri ABK. Yang
semula tidak suka berteman mulai mau berkenalan dengan teman dan mau berbaur dengan

teman-teman di kelas. Dalam mengerjakan tugas pun ABK mau mengerjakan mgas. Dalam

sesi Tanya jawab ABK mulai berani bertanya dan menjawab pertanyaan dari gum.

2. Gum Memberikan Apresiasi terhadap Pencapaian ABK

Apresiasi yang diberikan oleh gum menumbuhkan respon yang positif dari siswa
ABK. Dari ekspresi wajahnya ABK terlihat bahagia. Apresiasi guru juga membantu
menumbuhkan percaya diri siswa misalnya dalam hal pengerjaan mgas, siswa ABK tidak
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ragu menyelesaikan mgas dari gum, siswa ABK berani menjawab pertanyaan gum meski

terkadang salah.

Bahkan dengan apresiasi membuat beberapa ABK mampu membagi kemampuan yang

dimilikinya dengan menjadi mtor sebaya dengan membanm teman lainnya dalam bidang
yang memang dikuasai ABK. Sebagai contoh ketika ABK dipuji gambarnya bagus oleh gum,
maka dia berani menunjukkan cara menggambar kepada teman lainnya. Atau ketika ABK

dikagumi oleh teman-temannya dengan keahlian mengoperasikan komputer, maka dia berani
dan mau mengajari teman-temannya dalam mengoperasikan komputer.

3. Gum Menggunakan Jarak Personal dalam Berkomunikasi dengan ABK

Jarak personal yang dilakukan oleh gum dalam berkomunikasi dengan siswa ABK

menumbuhkan respon yang positif yaim membuat ABK cukup nyaman dan mendorong ABK
unmk berani menyampaikan keluh kesahnya atau permasalahan-permasalahan yang

dihadapinya. Jarak personal yang digunakan gum dalam membimbing ABK juga
memudahkan untuk mengontrol tingkat pemahaman dan perilaku ABK. Hal ini membanm

siswa dalam memahami materi yang disampaikan gum.

4. Gum Menggunakan Pesan Nonverbal untuk Memperkuat Pesan Verbal

Pesan nonverbal sesungguhnya dapat memperkuat penyampaian pesan verbal agar

pesan lebih dipahami oleh ABK. ABK cendemng lebih banyak berkomunikasi secara
nonverbal termasuk ketika mengekspresikan perasaan atau kondisi emosinya menjadi titik

penting bagi komunikasi gum, helper dan siswa lain dengan memahami komunikasi

nonverbal ABK.

5. Guru Mengembangkan Standar yang berbeda untuk ABK

Di dalam kelas inkiusif terdapat siswa yang beragam. Kehadiran ABK menambah

keberagaman tersebut. Pendekatan individu lebih cocok diterapkan di kelas inkiusif sehingga
gum memiliki standar yang berbeda untuk setiap siswa. Maka dengan gum mengembangkan
standar yang berbeda untuk setiap siswa setiap siswa memungkin kan untuk mencapai target
pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. Hal ini membuat siswa termotivasi dan dapat
menumbuhkan rasa percaya diri siswa karena mampu mencapai target yang sudah

disesuaikan dengan kemampuannya.
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6. Gum Menggunakan Cara yang Berbeda dalam Menyampaikan Materi unmk ABK

ABK memiliki kemampuan memahami yang berbeda dengan siswa normal. Dengan

gum menggunakan cara yang berbeda dalam menyampaikan materi unmk ABK membanm
siswa ABK memahami materi yang diberikan. . Hal ini menumbuhkan respon yang positif
yaim membuat ABK menjadi bersemangat dan tems termotivasi unmk mencapai target yang
memang bisa dicapai karena sudah disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya Dan
akhirnya siswa ABK pun mampu meraih prestasi sesuai dengan standar kemampuannya

Apa yang dilakukan gum juga sesuai dengan prinsip menghargai perbedaan. ABK
dengan kondisi yang berbeda dengan teman lainnya memerlukan toleransi dari pihak lain.
Komunikasi yang dibangun oleh gum, helper maupun siswa lainnya hendaknya
mementingkan prinsip menghargai perbedaan.

7. Gum Mendengarkan Apa yang Disampaikan oleh ABK

Mendengarkan apa yang disampaikan ABK menumbuhkan perasaaan nyaman

sehingga ABK betah berada di dalam kelas. Hal ini juga membanm gum memahami kondisi
ABK. Pemahaman gum terhadap ABK menandakan bahwa gum mampu menangkap pesan
komunikasi yang dilakukan ABK baik secara verbal maupun non verbal.

dalam memahami ABK guru perlu juga memahami Latar belakang budaya ABK dan
lingkungan sosialnya dan yang penting dalam berkomunikasi dengan ABK adalah
tnemastikan agar diatidak dalam kondisi tertekan dan hams merasa nyaman.

8. Gum Mengingatkan ABK untuk Konsentrasi

Komunikasi yang dilakukan gum untuk menjaga konsentrasi siswa ABK membuat
ABK terjaga konsentrasinya. Sehingga pemahaman ABK terhadap materi meningkat dan
ABK mampu mengikuti materi sesuai dengan target yang ditentukan.

9. Guru Mengulang-ulang Pesan agar dapat Dipahami oleh ABK

Pengulangan pesan yang dilakukan gum membantu siswa ABK memahami apa yang
disampaikan gum. Hal ini juga membanm ABK meningkatkan kemampuan
berkomunikasinya baik secara verbal maupun nonverbal. Hal inilah yang terlihat dari respon
siswa terhadap pengulangan pesan yang dilakukan oleh gum.
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10. Gum Memperhatikan Pesan Nonverbal ABK dalam berkomunikasi

Memperhatikan pesan nonverbal ABK dalam berkomunikasi membantu gum
memahami ABK secara lebih baik. Namun karena keterbatasan waktu , pengetahuan dalam
memahami pesan nonverbal anak, dan jumlah siswa yang cukup banyak untuk diperhatikan,
sering kali gum tidak bisa intensif dalam berkomunikasi dengan ABK. Hambatan ini sering
menimbulkan ketidaksepahaman antara gum dan ABK.

11. Gum Menyampaikan Pesan dengan Cara yang Menarik

Penyampaian pesan dengan cara yang menarik yang dilakukan oleh gum sangat
disukai oleh siswa ABK hal ini membuat siswa lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan
beiajar. Dan siswa ABK pun lebih mudah mencerna materi yang diberikan dan akhirnya
dapat memotivasi semangat beiajar siswa ABK.

12. Gum Menggunakan Norma Agama untuk Mendidik Disiplin ABK

Menggunakan Norma Agama unmk Mendidik Disiplin ABK mampu menumbuhkan
tanggung jawab pada diri ABK. Tanggungjawab unmk mengikuti amran selama di kelas
termasuk mengerjakan mgas yang disampaikan oleh gum. Hal ini terlihat dari ketertiban
ABK dalam mengikuti kegiatan di kelas seperti dalam sholat berjamaah .

13. Gum Berempati Terhadap apa yang Dirasakan ABK

Empati yang dilakukan gum dapat menumbuhkan pengertian terhadap ABK sehingga
dapat meningkatkan kemampuan komunikasi gum terhadap ABK baik secara verbal maupun
non verbal. Gum jadi mengetahui apa yang hams dilakukan dalam menghadapi ABK.
Pengertian guru terhadap ABK pun menumbuhkan kenyamanan dalam diri ABK karena gum
tidak memaksakan kehendaknya melainkan menyesuaikan dengan kondisi ABK.

14. Gum Bersikap Sejajar dengan Posisi ABK

Sikap sejajar dengan posisi ABK yang dilakukan gum menunjukkan empati gum
terhadap ABK. Hal ini menumbuhkan suasana beajar yang nyaman bagi ABK, terlihat dari
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respon siswa ABK yang berani bertanya kepada guru, dan relatif bebas mengekspresikan
emosinya seperti berkeluh kesah kepada gum dll.

15. Gum memberikan penghargaan atas prestasi ABK

Pemberian penghargaan yang dilakukan gum mampu meningkatkan motivasi siswa
ABK. Hal ini terlihat dari ekspresi senang siswa ketika mendapatkan penghargaan dalam
nentuk pujian dan penghargaan lainnya ABK menjadi bersemangat dalam menyelesaikan
mgas yang diberikan dan termotivasi untuk mengerjakan dengan lebih baik lagi.

16. Gum Mengingatkan Siswa Secara Berkala agar Menjaga Kondisi Emosi ABK
komunikasi yang dilakukan gum dalam mengingatkan siswa untuk menjaga emosi

ABK memberi pengaruh yang baik. Tetapi terkadang pemahaman siswa yang kurang dan
kondisi emosi siswa sendiri yang juga tidak stabil tidak mampu menjaga emosi ABK.
Terkadang terjadi sebaliknya siswa normallah yang terkadang terganggu emosinya oleh siswa
ABK.

17. Gum Mengulang-ulang Katimat Motivatifunmk Memberikan Semangat kepada ABK
Motivasi yang dilakukan gum secara berulang-ulang membuat ABK terjaga

motivasinya. Ketika ABK mulai terganggu emosinya dan tidak mau mengikuti pelajaran,
ketika dimotivasi kembali oleh gum, ABK mulai mau kembali mengerjakan mgas, mau

kembali mengikuti kegiatan beiajar di kelas.

18. Gum Mengembangkan Standar yang Berbeda unmk Mengevaluasi Hasil Beiajar ABK
Pemberlakuan standar yang berbeda memungkinkan ABK meraih prestasi sesuai

dengan kemampuannya tanpa hams dibandingkan dengan hasil yang dicapai oleh siswa
lainnya karena memang kemampuan mereka berbeda Pencapaian standar yang sudah
diberikan juga membuat ABK bersemangat dan tems termotivasi untuk mencapai target yang
memang bisa dicapai karena sudah disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya.
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19. Gum Meminta ABK untuk Beiajar kepada Siswa Lain yang Menjadi Tutor Sebaya
Tutor sebaya bagi ABK menumbuhkan rasa nyaman. Hal ini terlihat dari

ketidakcanggungan ABK bertanya dan mengerjakan mgas bersama-sama dengan siswa
normal. Mereka terlihat asik teriibat dalam dialog ketika mengerjakan soal bersama.

Menilai Efektivitas Komunikasi Helper terhadap ABK

1. Helper selalu mendampingi siswa ABK

Pendampingan yang dilakukan helper terhadap siswa ABK membuat ABK nyaman

berada di dalam kelas karena ABK merasa ada orang tempatnya bersandar, tempat meminta

bantuan manakala membutuhkan bantuan. Kenyamanan ini terlihat dari perilaku ABK yang

seringkali terlihat bermanja-manja kepada helper, ABK bertahan lebih lama berada dalam

kelas apabila ada helper. Dan ABK tampak gelisah bila helper tidak ada

Pendampingan yang dilakukan helper di satu sisi berdampak positif karena membuat

ABK terbanm dalam mengikuti berbagai kegiatan di kelas, tetapi di sisi lain dapat

menumbuhkan ketidakmandirian. Jadi yang terbaik adalah pendampingan dilakukan sambil

perlahan-lahan helper melepaskan pendampingannya.

2. 1Ielper mengkondisikan siswa ABK agar siap mengikuti pelajaran

Pengkondisian yang dilakukan helper membuat ABK siap mengikuti pelajaran di

dalam kelas. Hal ini terlihat dari pembahan sikap ABK yang tadinya tidak mau masuk kelas

karena tertarik dengan apa yang diberikan oleh helper jadi mau masuk dan diam di kelas.

ABK yang tadinya tidak mau beiajar menjadi mau mengikuti pelajaran dan mau mengerjakan

soal yang diberikan guru.
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3. Helper Mendengarkan dengan penuh perhatian saat ABK Berkeluh Kesah
Perhatian yang diberikan helper saat mendengarkan keluh kesah dari ABK

menumbuhkan pengertian helper terhadap kondisi ABK. Sehingga helper dapat mengetahui
apa yang hams dilakukan dalam merubah emosi ABK sehingga ABK siap kembali mengikuti
pelajaran. Hal ini terlihat dari respon siswa ABK yang setelah didengarkan keluh kesahnya
oleh helper mereka bangkit kembali semangatnya dan mau mengikuti pelajaran hingga tuntas.

4. Helper Memeluk ABK saat Kondisi Emosinya tidak Stabil
Pelukan helper saat kondisi ABK tidak stabil menumbuhkan rasa nyaman dalam diri

ABK. Ketika dipeluk terlihat emosi ABK lambat laun mereda dan ABK tenang kembali dan
kemudian mau melanjutkan mengikuti kegiatan beiajar.

5. Helper Mengembangkan Empati saat Berkomunikasi dengan ABK
Empati yang dilakukan helper membuat helper lebih dapat memahami kondisi ABK ,

sehingga dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi bagi helper terhadap ABK, helper
jadi mengetahui apa yang dibumhkan oleh ABK dan dapat merancang pesan komunikasi
sesuai dengan kebumhan ABK. ABK pun merasa nyaman karena merasa dimengerti. Maka
tumbuhlah saling pengertian diantara keduanya. Hal ini terlihat dari terjalinnya hubungan
yang baik antara ABK dengan helper.

6. Helper menjaga kontak mata saat berkomunikasi dengan ABK

Kontak mata dilakukan helper bertujuan untuk mempertegas instmksi dan arahan

kepada ABK, untuk meyakinkan helper bahwa ABK benar-benar mendengarkan Helper.

Ketika menyampaikan instmksi dengan kontak mata ABK terlihat mau mengikuti apa yang

diperintahkan oleh helper. Ketika ABK mulai mengabaikan helper mempertegas kontak mata

dengan sentuhan ataupun dengan memanggil nama ABK.

7. Helper memberikan penghargaan dan hukuman kepada ABK

Pemberian penghargaan terhadap ABK yang dilakukan helper dapat mendorong

ABK untuk berbuat yang lebih baik lagi. Tetapi pemberian penghargaan hams disesuaikan
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dengan suasana dan kondisi yang ada dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Anak akan

selalu senang dan bangga sehingga tems termotivasi untuk menghasilkan karya yang lebih

baik lagi. Begim pula dengan hukuman yang diberikan, hamslah yang bersifat mendidik.

8. Helper mengajak ABKbermain sambil beiajar

Ketika ABK diajak beiajar Sambil bermain oleh helper, ABK terlihat sangat senang

dan antusias dalam mengikuti pelajaran, mereka dapat bertahan lebih lama dalam mengikuti

kegiatan beiajardi dalam kelas.

Suasana beiajar sangatlah penting bagi selumh siswa terlebih siswa ABK, suasana

yang nyaman dalam beiajar dapat diciptakan melalui bermain. Dengan beiajar sambil

bermain proses beiajar menjadi sangat menyenangkan. Proses beiajar yang menyenangkan

dapatmemotivasi semangat beiajarsiswa ABK.

9. Helper memperkenalkan ABK dengan teman sekelas

Memperkenalkan teman sekelas dengan siswa ABK dapat menumbuhkan keakraban dan

kesukaan. Hal ini dapat menjadi faktor daya tarik ABK untuk kembali ke sekolah dan

mengikuti kegiatan beiajar di kelas. Meskipun kemampuan bersosialisasi ABK rendah tertapi

apabila dilakukan berulang-ulang dan dengan cara yang tepat ABK dapat mengenai teman

sekelasnya hal ini terlihat ketika ABK dapat duduk berdampingan dengan siswa normal,

mereka teriibat dalam interaksi dan komunikasi yang akrab.

Keakraban yang tercipta dari memperkenalkan siswa ABK dengan teman sekelasnya

dapat membuat ABK merasa nyaman karena berada di tengah lingkungan yang sudah

dikenalnya sehingga tercipta iklim komunikasi yang kondusif bagi siswa ABK yang

mendukung berlangsungnya komunikasi yang efektif dalam konteks kegiatan beiajar.
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10. Helper menbuat ABK berbaur dengan siswa lain

Pembauran yang dilakukan helper menumbuhkan respon yang positif. Ketika ABK di

tempatkan duduk berdampingan dengan siswa normal terjadi interaksi yang positif, beberapa

kali mereka teriibat dalam percakapan baik dalam konteks pelajaran maupun di luar konteks

pelajaran. Ketika digabungkan dalam kelompok memang ABK kurang dapat berpartisipasi

dalam kerjasama kelompok tetapi ABK tetap berada dalam kelompok.

11. Helper bemsaha membuat ABK lebih lama berada di dalam kelas

Membuat ABK lebih lama diam di kelas agak sulit dilakukan oleh helper. Karena

ABK memiliki rentang konsentrasi yang rendah, sehingga seringkali ABK terganggu

konsentrasinya dan tidak mau mengikuti kegiatan di kelas, mereka keluar kelas.

12. Helper membiasakan ABK melakukan kegiatan di kelas secara mandiri

Pembiasaan yang dilakukan helper agar siswa ABK melakukan segala kegiatan di

kelas secara mandiri meski sulit dilakukan, tetapi dengan konsistensi akhirnya berbuah hasil.

Siswa ABK di kelas besar yaitu kelas 5 dan 6 sudah mulai melepaskan pendampingannya,

mereka sudah tidak didampingi lagi di kelas, helper hanya mengontrol dari jauh dan sesekali

membantu bila benar-benar dibutuhkan.

13. Helper memberi kepercayaan kepada ABK

Kepercayaan yang diberikan helper terhadap ABK dapat menumbuhkan kepercayaan diri

pada ABK. Terlihat mereka percaya diri dan mau menunjukkan hasil pekerjaannya kepada

teman lainnya dan kepada gum, apresiasi yang diberikan teman dan gum menambah

kepercayaan diri mereka.. selain itu kepercayaan yang diberikan mendorong kemandirian,

terlihat ABK dapat meengerjakan tugas sendiri meski sesekali masih dibantu helper.
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14. Helpermenanamkan sikap disiplin kepadaABK

Penanaman sikap disiplin oleh helper relative sulit dilakukan. Hal ini selain disebabkan

kurangnya tingkat pemahaman ABK, juga disebabkan oleh ketidakkonsistenan penerapan

amran. ABK diberikan kelonggaran-kelonggaran tertenm misalnyaboleh berlari-lari di kelas,

boleh keluar kelas dengan pertimbangan demi memberikan kenyamanan ABK dalam

mengikuti proses beiajar.

Menilai Efektivitas Komunikasi Siswa terhadap ABK

1. Siswa Bersikap toleran terhadap ABK

Toleransi yang diberikan oleh siswa terhadap ABK membuat ABK merasa nyaman. Hal

ini terlihat dari bertahannya ABK berada di tengah-tengah siswa normal, mau mengenai dan

berinteraksi dengan siswa normal.

2. Siswa Membanm Mengingatkan ABK dalam Bersikap dan Mengerjakan Tugas

Ketika siswa ABK diingatkan oleh siswa normal siswa ABK mau mengikuti teguran

siswa normal, tetapi terkadang mereka juga mengabaikan. Teguran siswa terhadap ABK

mungkin akan lebih efektif bila dilakukan berulang-ulang dan diperkuat oleh perintah helper.

3. Siswa Membantu Menkondisikan ABK di Kelas

Bantuan siswa dalam mengkondisikan ABK membanm ABK tetap terjaga emosinya.

Hal ini terlihat ketika suasana kelas tenang emosi ABK menjadi stabil dan ABK bertahan

lama mengikuti kegiatan di kelas. Sebaliknya bila suasana kelas tidak tenang ditambah bila

ada siswa normal yang mengganggu ABK, ABK menjadi mogok beiajar dan ingin keluar

dari ruang kelas.
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4. Siswa Melakukan Pengulangan pesan yang disampaikan pada ABK

Pengulangan pesan yang dilakukan siswa normal menumbuhkan pengertian. Ketika
siswa mengkonfirmasi pesan yang disampaikan ABK maka terjadi saling pengertian dan
komunikasi terjalin dengan baik.

5. Siswa Menggunakan Pesan Nonverbal untuk Memperkuat pesan Verbal

Komunikasi non verbal yang dilakukan siswa dapat memperkuat pemahaman ABK
terhadap komunikasi yang dilakukan. Ketika siswa menunjukkan benda yang dimaksud, atau
menggerakkan tangan ABK menjadi faham apa yang dimaksud oleh siswa normal.

6. Siswa Membanm Kesulitan ABK

Bantuan siswa ketika ABK mengalami kesiltan direspon positif oleh ABK. Misalnya

ketika ABK kesulitan dalam mengerjakan tugas tanpa bantuan helper, ABK tampak mau

menerima bantuan siswa normal hal ini juga sangat membanm gum ketika helper tidak ada.

7. Siswa Menganggap ABK setara dalam permainan

Dianggap setara dalam permainan di respons positif oleh ABK. Hal ini terlihat dari
Ekspresi wajahnya menunjukkan dia senang, tidak ada hambatan dan dapat bergerak sama
seperti temannya bahkan terlihat sangat antusias dan bersemangat dalam bermain.
Berbaumya siswa normal dan ABK dalam permainan juga dapat memperhaius proses
sosialisasi yang terjadi diantara mereka dan dapat meningkatkan kecerdasan sosial dalam diri
ABK.

8. Siswa Berbagi Cerita dengan ABK

berbagi cerita diantara siswa normal dan ABK memperlancar terjadinya sosialisasi
diantara keduanya. Ketika berbagi cerita siswa ABK nampaknya cendemng menjadi
pendengar , nampaknya mereka menikmati cerita tersebut terlihat dari antusias di ekspresi
wajahnya atau adanya senyuman bahkan tertawa kalau cerita tersebut lucu. Berbagi cerita
dapat meningkatkan kecerdasan komunikasi verbal ABK dan melatih daya tangkap terhadap
pesan..
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9. Siswa Memberikan Kesempatan Kepada ABK

Memberikan kesempatan kepada ABK mempakan salah sam bentuk apresiasi siswa

terhadap ABK. Penghargaan yang diberikan menubuhkan rasa penerimaan, rasa

diperhitungkan dan dianggap ada hal ini terlihat dari ekspresi senang ABK.

10. Membangun Komitmen Bersama Ketika Beiajar dan Bermain

Komitmen yang dibangun bersama ketika beiajar dan bermain lambat Iaun dipahami

oleh siswa ABK, sanksi yang diberikan ketika melakukan kesalahan diterima oleh ABK dan

membuat ABK lebih berhati-hati dalam berperilaku sehingga tidak melanggar komitmen.

Membangun komitmen menumbuhkan sikapdisiplin dan tanggungjawab dalam diri ABK.

11. Siswa dan ABK Menjadi Tutor Sebaya Bagi Temannya

Tutorsebayamendorong terjalinnya komunikasi antara siswa. Sehingga dapat meningkatkan

kecerdasan bersosialisasi, meningkatkan percaya diri dan meningkatkan kemampuan

berkomunikasi diantara siswa.

12. Kepercayaan kepada Teman yang Ditunjuk Sebagai Pemimpin

Kepercayaan kepada teman saat menjadi imam sholat menumbuhkan rasa percaya diri

dan memupuk rasa tanggung jawab sehingga ABK terlihat bemsaha menjalankan

kepercayaan temannya dengan menjadi imam yang baik. Tetapi pada momen yang lain

seperti menjadi pemimpin kelompok belum terlihatefektivitasnya.

13. Siswa Mengembangkan Empati saat Berkomunikasi dengan ABK

Empati yang dikembangkan siswa menumbuhkan rasa penerimaan dalam diri ABK

dan ini dapat menumbuhkan rasa nyaman. bagi siswa sendiri hal ini mempakan latihan

mengolah rasa, latihan memahami perbedaan dan latihan memahami orang lain..

14. 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
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biasanya ABK akan langsung memberikan perhatiannya dan merasa lebih nyaman karena

dihargai keberadaannya secara personal.

15. Siswa Memberikan Apresiasi atas Prestasi ABK

Apresiasi yang diberikan mampu meningkatkan semangat siswa terutama ABK dan

hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri ABK. ABK terlihat senang ketika diberi tepuk

tangan, dan bangga ketika siswa memberitahukan keberhasilannya kepada gum atau teman

yang lain.

5.2.3. Metode Pendampingan Komunikasi bagi ABK Dalam Setting Pendidikan
Inkiusif

Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan pola-pola komunikasi yang dilakukan di

kelas inkiusif yang terdiri dari tiga komponen yaitu pola komunikasi gum terhadap ABK,

pola komunikasi helper terhadap ABK dan polakomunikasi siswa terhadap ABK.

Dari hasil telaahan terhadap komunikasi yang dilakukan oleh gum, helper dan siswa

di kelas inkiusif tersebut melalui parameter komunikasi maka dapat digambarkan metode

pendampingan komunikasi sebagai berikut:
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Metode

Pendampingan
komunikasi

Terhadap
ABK

Komunikasi Guru pada ABK

Memberikan Motivasi pada ABK
Memberikan Apresiasi tohadap Pencapaian ABK
Menggunakan Jarak Personal dalam BerkomunikasidenganABK
Menggunakan PesanNonverbal untuk MemperkuatPesanVerbal
Mengembangkan Standar yang berbeda untuk ABK
Menggunakan Carayg BerbedadalamMenyampaikanMateri untukABK
Mendengarkan Apa yang Disampaikan oleh ABK
Mengingatkan ABK untuk Konsentrasi
Mengulang-ulang Pesan agardapat Dipahamioleh ABK
Memperhatikan Pesan Nonverbal ABKdalamberkomunikasi
Menyampaikan Pesan dengan Cara yang Menarik
Menggunakan NormaAgamauntukMendidik DisiplinABK

•Berempati Terhadap apa yang Dirasakan ABK
-Bersikap Sejajar dengan Posisi ABK
-memberikan penghargaan alas prestasi ABK
-Mengingatkan Siswa SecaraBerkala agar Menjaga Kondisi EmosiABK
-Mengulang-ulang Kalimat MotivatifutkMemberikan Semangat
•Mengembangkan Standaryg Berbedauntk Mengevaluasi HasilBeiajar
Meminta ABK untuk Beiajar kepada Siswa Lain yg MenjadiTutor
Sebaya

Komunikasi Helper pada ABK

mendampingi sLswa ABK
mengkondisikan siswaABKagar siap mengikutipelajaran

• Mendengarkan Saat ABK Berkeluh Kesah
Memeluk ABK saat Kondisi Emosinya tidak Slabil

• Mengembangkan Empatisaat Berkomunikasi dengan ABK
menjagakontakmatasaat berkomunikasi dengan ABK
memberikan penghargaan dan hukuman kepada ABK
mengajak ABK bermain sambil beiajar
memperkenalkan ABKdengan teman sekelas
menbuat ABK berbaur dengan siswa lain

- berusaha membuat ABK lebih lama berada di dalam kelas
membiasakan ABK melakukan kegiatan di kelas secara mandiri

- memberi kepercayaan kepada ABK
menanamkan sikap disiplin kepada ABK

Komunikasi siswa pada ABK

Bersikaptolcran terhadapABK
Membantu Mengingatkan ABKdim Bersikap dan Mengerjakan Tugas
Membantu Menkondisikan ABK di Kelas
Melakukan Pengulangan pesanyangdisampaikan padaABK
Menggunakan PesanNonverbal untuk Memperkuatpesan Verbal
Membantu Kesulitan ABK

Menganggap ABK setara dalam permainan
Berbagi Cerita dengan ABK
Memberikan Kesempatan Kepada ABK
Membangun Komitmen Bersama Ketika Beiajar danBermain
Siswadan ABK Menjadi Tutor Sebaya Bagi Temannya
Kepercayaan kepadaTemanyang DitunjukSebagaiPemimpin
Mengembangkan Empati saat Berkomunikasi dengan ABK

- Menyebut Nama ABKsaat Berkomunikasi
- Memberikan Apresiasi atas Prestasi ABK

Gambar 3. Bagan metode pendampingan komunikasi terhadap ABK
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Dari pembahasan hasil penelitian diatas dapat dimmuskan sebuah model

pendampingan komunikasi terhadap ABK di sekolah inkiusifsebagai berikut:

Pendidikan Inkiusif

Komunikasi

Empati
Opennes
s

Supporti
veness

Positivet

hinking
Equality
motivati

Model Pendampingan Komunikasi ABK

A

B

K
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BAB VI

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

6.1. Pendahuluan

Dalam lingkungan pendidikan inkiusif terdapat murid yang lebih beragam, yaim murid

normal dan murid berkebumhan khusus (ABK). Melalui implementasi pendidikan inkiusif,

sejak dini ABK ditanamkan unmk 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 tems maju dan berkembang dari segi akademik maupun nonakademik.

Kehadiran ABK di kelas di tengah-tengah siswa normal di sekolah inkiusif tentu saja

memunculkan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sekolah umum biasa.

Penyelenggaraan kegiatan beiajar mengajar pun menjadi lebih mmit karena keberagaman

tersebut. Melihat rumitnya proses beiajar yang menyatukan antara anak normal dan ABK

maka diperlukan pendekatan yang tepat dari segi komunikasi agar proses beiajar berlangsung

efektif.

Pendekatan komunikasi yang tepat perlu dilakukan tidak hanya oleh gum dalam

mengajar di kelas, tetapi juga oleh helper dalam melakukan pendampingan, serta dalam

rangka menyatukan siswa normal dan ABK di kelas dalam setting pendidikan inkiusif. Untuk

mencapai tujuan ini maka perlu diterapkan metode pendampingan komunikasi dalam proses

beiajar di sekolah inkiusif. Metode pendampingan komunikasi yang dihasilkan pada tahap

pertama ini akan diaplikasikan oleh gum, helper maupun siswa Iain dalam mendampingi

ABK ketika beiajar di sekolah inkiusif. Hal inilah yang akan menjadi fokus dalam penelitian

tahun ke dua ini.

Pada tahun ke dua ini peneliti merencanakan kegiatan penelitian sebagai berikut:

1. Aplikasi metode pendampingan komunikasi untuk ABK di sekolah inkiusif
Pada tahapan ini peneliti mengaplikasikan metode pendampingan komunikasi

untuk ABK di sekolah inkiusif yang telah dimmuskan pada tahun pertama.

Unmk dapat mengaplikasikan metode pendampingan komunikasi ini dilakukan

melalui beberapa tahap:
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- Sosialisasi metode pendampingan komunikasi. Sosialisasi dilakukan pada gum,

helper dan siswa tentang bagaimana berkomunikasi dengan ABK pada sekolah-

sekolah inkiusif regular

- Pengenalan secara teknis tentang metode pendampingan komunikasi untuk ABK

di sekolah inkiusifpada gum, helper dan siswa

- Ujicobapenerapan metode komunikasi pada kelas inkiusif

2. Pemantauan efektifitas penerapan metode pendampingan komunikasi dilapangan,

Dalam tahap ini dilakukan evaluasi yang meliputi

- Kendala yang muncul dalam pengaplikasian metode pendampingan komunikasi

tersebut baik pada gum, helper maupun siswa dan terutama pada ABKnya

- Dampak dari penerapan metode pendampingan tersebut terutama bagi ABK dalam

mengikuti proses beiajar di kelas inkiusif

3. Melakukan monitoring terhadap penerapan metode pendampingan komunikasi di

sekolah-sekolah inkiusif regular. Monitoring ini dilakukan baik pada komunikasi

gum, helper maupun siswa ketika berkomunikasi pada ABK selama proses beiajar di

sekolah inkiusif.

4. Menyusun panduan komunikasi dari analisa yang dilakukan selama proses

monitoring. Hasil observasi setelah dilakukan analisa digunakan unmk menyusun

kembali panduan komunikasi agar siap diaplikasikan oleh sekolah inkiusif reguler.

5. Diperoleh panduan komunikasi untuk ABKdi sekolah inkiusif

6. Direkomendasikan pada pihak-pihak yang terkait unmk menerapkan metode

pendampingan komunikasi pada ABK di sekolah-sekolah inkluisif

Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian pada tahun ke dua ini dilakukan dengan pendekatan dan metode Riset Aksi

Partisipatif (Participation Action Research). Metode ini mempakan salah sam metode dalam

penelitian, perencanaan, dan perancangan partisipatif dimana masyarakat menjadi subjek dan

bukan objek penelitian. Di sini peneliti perlu mengetahui latar belakang dari masyarakat yang

ditelitinya, melalui wawancara observasi, atau data sekunder. Pelaksanaan metode ini
membutuhkan kesetaraan partisipan. Peneliti teriibat aktif sebagai fasilitator dalam proses

pengambilan keputusan yang terjadi di masyarakat, memandu perencanaan dan perancangan

yang baik (Sanoff, 2000: 62-65)
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Dengan metode ini, penelitian dilakukan dengan memetakan terlebih dahulu latar

belakang, peran, kepentingan dari peiaku kunci yang pada penelitian ini adalah gum, helper,

siswa normal dan Anak berkebutuhan khusus di sekolah inkiusif. Kemudian dibuatkan

mekanisme agar peiaku kunci tersebut bisa saling berinteraksi, membangun kesepakatan-

kesapakatan, dan menggagas inisiasi program. Jika fomm interaksi ini bisa berjalan, peneliti

menjadi fasilitator unmk bisa melaksanakan kegiatan pendampingan komunikasi unmk ABK.

Berikut ini adalah bagan kerangka pemikiran dalam penelitian di tahun ke dua

Peneltian

Terdahuki
Komurikasi

Anak

Pendidtan

ink tr:l

KebijakanPendKfeai
Inkiusif di Indonesia

Peneltian

Sekarang

Kasus: Setalah

Inklusi S*asta

Kasus: Sekol an

Inklusi Negen

MooOc Pendampingan
KomurakasiABK

Ificoba kasus
pendampingan

komun*asi ABK

Metode Evaluasi

Pendampingan
Komunikasi ABK

Evaluasi

Pendampingan
Komunkasi ABK

Panduan Pendampingan

KomurJiaaABK

Pembiayaan

Biaya yang diperlukan dalam penelitian tahun ke dua ini adalah seperti tampak pada Tabel

berikut:

Jeais Pengcluaran Tahun II (Rp)

Pelaksana (Gaji dan Upah) 15.000.000,00

Peralatan 10.000.000,00

Bahan abis Pakai (Material Penelitian) 15.000.000,00

Biaya Perjalanan 17.000.000,00

Lain-lain (Pertemuan/l.okakarya/Seminar,

penggandaan, pelaporan, publikasi)

18.000.000,00

Total Anggaran 75.000.000,00
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BABVH

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

1. Proses beiajar mengajar di sekolah inkiusif bila dilihat dari komunikasi yang terjalin

menghasilkan tiga pola komunikasi yaitu komunikasi gum terhadap ABK, helper

terhadap ABK dan siswa terhadap ABK. Komunikasi yang terjalin oleh pelaku-pelaku

kunci dalam sekolah inkiusif tersebut bertujuan agar proses beiajar dimana keberadaan

ABK yang membuat kondisi sekolah inkiusif menjadi berbeda bisa berjalan dengan

lancar.

2. Anak Berkebumhan Khusus (ABK) dalam kelas yang menjadikan sekolah ini sebagai

sekolah inkiusif memerlukan penanganan khusus. Dari pola-pola komunikasi yang

terbentuk seteleh dinilai dari parameter efektivitas komunikasi direspon positif oleh

ABK. Adapun parameter yang digunakan adalah: respon ABK positif, membuat ABK

merasa nyaman , membuat ABK mau diam dan bertahan di kelas, membantu ABK

memahami materi, menumbuhkan tanggung jawab pada diri ABK, dapat bersosialisasi

dengan teman, mendorong ABK untuk lebih mandiri, memberi apresiasi pada ABK,

menghargai perbedaan, memahami pesan verbal ABK, memahami pesan nonverbal

ABK, memahami latar belakang budaya. Dari hasil telaahan dengan menggunakan

parameter efektivitas komunikasi di kelas inkiusif dan melihat respon siswa terhadap

pendekatan komunikasi yang dilakukan semua pendekatan komunikasi direspon positif

oleh ABK.

3. Metode pendampingan komunikasi yang tersusun ditujukan untuk membangun

komunikasi yang efektif antara gum, helper siswa normal dengan ABK sebagai peiaku

kunci dalam sekolah agar tujuan sekolah inkiusifsendiri dapat tercapai.
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7.2. Saran

1. Hendaknya gum, helper dan siswa yang berada dalam sekolah inkiusifdiberikan wawasan

dan motivasi tentang pentingnya membangun komunikasi yang efektif dengan ABK selama

berada di sekolah. Komunikasi yang baik ini akan membanm kelancaran proses beiajar di

sekolah inkiusif.

2. Perlunya kerjasama dengan pihak-pihak terkait unmk memperbaiki system pengajaran di

sekolah inkiusif terutama dalam membangun komunikasi agar tujuan penyelenggaraan

sekolah inkiusifdapat tercapai.

3. Perlunya membekali gum dan helper dengan ketrampilan berkomunikasi dalam

penganganan siswa dikelas yang beragam agar dapat membangun komunikasi yang efektif

ketika mengajar di sekolah inkiusif.
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INSTRUMEN PENELITIAN

1. PANDUAN WAWANCARA

1.1.WAWANCARA GURU

- Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai penerapan sekolah inkiusif?

- bagaimana pengalaman ibu/bpk mengajar di kelas inklusi ?

- Bagaimana Ibu/bpk memandang siswa normal dan ABK ?

- bagaimana ibu/bpk menyiapkan materi pelajaran di kelas inklusi ?
- Bagaimana Ibu/bpk memyiapkan siswa di kelas agar mereka siap menerima materi ?

- Pendekatan yang bagaimana yang ibu/bpk lakukan dalam menyampaikan maten di

kelas ?

- Bagaimana kesulitan yang ibu/bpk alami ketika menyampaikan materi karena

disatukannya siswa normal dan ABK ?

- bagaimana ibu/bpk mengatasi masalah yang timbul karena disatukannya siswa

normal dan ABK ?

- Bagaimana Ibu/bpk mengenali respons anak terhadap materi yang disampaikan ?
- Bagaimana Ibu/bpk menyesuaikan metode pengajaran terhadap siswa yang normal

dan ABK?

perilaku seperti apa yang biasanya muncul dari siswa normal terhadap siswa ABK ?
bagaimana ibu/bpk mengatasi perilaku tersebut ?

Bagaimana Ibu/bpk memberikan pengertian kepada siswa normal tentang ABK ?
8. Bagaimana Ibu/bpk menumbuhkan rasa empati dalam diri siswa normal terhadap

ABK?

bagaimana Ibu/bpk menciptakan suasana kelas yang dapat menerima ABK ?



1.2.WAWANCARA HELPER

Bagaimana ibu /bapak melakukan pendampingan terhadap ABK?
Apa saja yang ibu/bapak lakukan selama melakukan pendampingan terhadap ABK ?
Masalah apa yang muncul ketika ibu /bapak melakukan pendampingan terhadap ABK

?

Bagaimana ibu/bapak mengatasi masalah tersebut ?

Bagaimana ibu/bapak menyiapkan siswa ABK agar siap menerima pelajaran ?
perilaku seperti apa yang biasanya muncul dari siswa ABK di kelas dan bagaimana
ibu/bpk mengatasi perilaku tersebut ?

Bagaimana Ibu/bpk memberikan pengertian kepada siswa ABK di kelas ?
Bagaimana Ibu/bpk menumbuhkan rasa percaya diri siswa ABK di kelas ?
bagaimana cara ibu/bpk membuat siswa ABK dapat beradaptasi dengan siswa

lainnya di kelas ?

bagaimana ibu/bpk membuat siswa ABK dapat mengikuti pelajaran di kelas ?
Bagaimana ibu/bapak membuat ABK bertahan lama di kelas ?
Bagaimana ibu/bapak membuat ABK berbaur dengan ABK ?
Bagaimana ibu/bapak menumbuhkan kemandirian dalam diri ABK ?
Bagaimana ibu/bapak mengatasi emosi ABK ?



2. PANDUAN OBSERVASI

- pengamatan terhadap suasana di kelas inkiusif
- pengamatan terhadap cara guru berkomunikasi ketika mengajar di kelas inkiusif
- pengamatan terhadap cara helper berkomunikasi ketika mendampingi ABK di kelas

inkiusif

- pengamatan terhadap komunikasi yang terjadi antara siswa normal dengan siswa
ABK ketika berada di kelas inkiusif

- pengamatan terhadap respons siswa ABK terhadap komunikasi yang dilakukan gum

di kelas inkiusif

- pengamatan terhadap respons siswa ABK terhadap komunikasi yang dilakukan helper
di kelas inkiusif

- pengamatan terhadap respons siswa ABK terhadap komunikasi yang dilakukan siswa
lain di kelas inkiusif

.
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MEMBANGUN KOMUNIKASI UNTUK

ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) DI SEKOLAH INKLUSIF

Ike Junita Triwardhani
Wulan Trigartanti

Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba

ABSTRAK

Pendidikan inkiusif adalah sebuah pelaksanaan pendidikan yang didasari penghargaan terhadap
keragaman kondisi dan kemampuan anak. Dalam sekolah inkiusif, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
akan berdampingan dengan anak normal dalam proses beiajar mengajar dan akan didampingi oleh guru
dan helper (guru pendamping). Melihat rumitnya proses beiajar yang menyatukan antara anak normal
dan ABK maka diperlukan pendekatan yang tepat dari segi komunikasi agar proses beiajar berlangsung
efektif.

Komunikasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah inkiusif dibangun bersama-sama dengan guru,
helper dan juga siswa lain di kelas dalam kegiatan beiajar mengajar di kelas dalam setting pendidikan
inkiusif. Keistimewaan sekolah inkiusif adalah keterlibatan ABK secara penuh dalam kegiatan beiajar
mengajar bersama siswa lainnya. Di sini ABK mengembangkan berbagai pola komunikasi untuk
mendapatkan perhatian dari siswa dan guru. Sementara itu, siswa mengembangkan pola komunikasi
yang membantu penyesuaian ABK terhadap proses beiajar mengajar yang berlangsung. Selain itu guru
juga mengembangkan pola komunikasi yang bersifat personal dengan ABK dan melahirkan cara-cara
berkomunikasi yang khas.

Guru dan helper banyak mengembangkan metode komunikasi yang sesuai dengan kondisi ABK dan
atraktif untuk menarik perhatian ABK dan siswa lain agar mereka merasa senang dan tertarik untuk
mengikuti pelajaran. 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 . Selain itu guru dan helper mengembangkan komunikasi personal dalam berkomunikasi
dengan ABK supaya ABK merasa nyaman danmerasa diakui keberadaannya.

Kata kunci: Anak berkebutuhan khusus (ABK), inkiusif, pendampingan, komunikasi, helper

I. PENDAHULUAN

Pendidikan inklusi merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan universal yang

efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak

dan masyarakat. Satu tujuan utama inklusi adalah mendidik anak yang berkebutuhan khusus akibat
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kecacatannya di kelas reguler bersama-sama dengan anak-anak lain yang non-cacat, dengan dukungan

yang sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam lingkungan pendidikan inkiusif terdapat murid yang lebih beragam, yaitu murid normal dan
murid berkebutuhan khusus (ABK). Melalui implementasi pendidikan inkiusif, 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 inkiusif tentu saja

memunculkan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sekolah umum biasa. Penyelenggaraan

kegiatan beiajar mengajar pun menjadi lebih rumit karena keberagaman tersebut. Melihat rumitnya
proses beiajar yang menyatukan antara anak normal dan ABK maka diperlukan pendekatan yang tepat

dari segi komunikasi agarproses beiajar berlangsung efektif.

Pendekatan komunikasi yang tepat perlu dilakukan tidak hanya oleh guru dalam mengajar di

kelas, tetapi juga oleh helper dalam melakukan pendampingan, serta dalam rangka menyatukan siswa
normal dan ABK di kelas dalam setting pendidikan inkiusif. Hal inilah yang akan menjadi fokus dalam

penelitian ini.

II. STUDI PUSTAKA

Program pendidikan inkiusif telah menjadi kebijakan pendidikan nasional di Indonesia. Dalam
Permendiknas Rl nomor 70 tahun 2009 disebutkan, tujuan penyelenggaraan pendidikan inkiusif 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. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional juga merencanakan pemberian
insentif khusus dan memperbaiki sistem pelatihan guru bagi sekolah-sekolah inkiusif (Kompas, 2 Maret

2010).



Pendidikan Inkiusif sangatlah penting karena Pendidikan inkiusif adalah hak asasi
manusia karena (1) semua anak memiliki hak untuk beiajar bersama; (2) anak-anak seharusnya
tidak dihargai dan didiskriminasikan dengan cam dikeluarkan atau disisihkan hanya karena
kesulitan beiajar dan ketidakmampuan mereka; (3) orang dewasa yang cacat, yang
menggambarkan diri mereka sendiri sebagai pengawas sekolah khusus, menghendaki akhir dari
segregrasi (pemisahan sosial) yang terjadi selama ini; (4) tidak ada alasan yang sah untuk
memisahkan anak dari pendidikan mereka, anak-anak milik bersama dengan kelebihan dan

kemanfaat untuk setiap orang, dan mereka tidak butuh dilindungi sam sama lain (CSIE, 2005).
Pendidikan inklusi juga mempakan pendidikan yang baik, karena (1) penelitian menunjukkan

bahwa anak-anak akan bekerja lebih baik, baik secara akademik maupun sosial, dalam setting yang

inkiusif; (2) tidak ada pengajaran atau pengasuhan dalam sekolah yang terpisah/khusus yang tidak dapat

terjadi dalam sekolah biasa; (3) dengan diberi komitmen dan dukungan, pendidikan inkiusif merupakan

suatu penggunaan sumber-sumber pendidikan yang lebih efektif.

Seiring dengan peningkatan kuantitas, tenm saja perlu disertai dengan peningkatan
kualitas, sehingga dalam penyelenggaraan sekolah inkiusif perlu kiranya mempersiapkan sarana
dan prasarana yang mendukung bagi kegiatan beiajar mengajar, terutama adalah mempersiapkan
kurikulum yang sesuai, yang dapat memenuhi kebutuhan semua anak, di samping
mempersiapkan guru dan helper yang kompeten yang dapat memahami kondisi anak didik dan
dapat menyesuaikan metode pengajarannya sesuai dengan kondisi anak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penting kiranya dilakukan berbagai penelitian tentang sekolah

inkiusif dalam berbagai pendekatan disiplin ilmu, salah satunya adalah pendekatan ilmu komunikasi,

sehingga diharapkan temuan-temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan

dalam perencanaan, strategi, kebijakan mengenai peningkatan kualitas kegiatan beiajar mengajar dalam

lingkuppendidikan inklusi.

III. PEMBAHASAN

Pelaksanaan proses beiajar di kelas inkiusif menggabungkan secara penuh antara ABK dan siswa

lain. ABK dibiarkan berbaur secara alami di kelas bersama-sama melaksanakan kegiatan beiajar. ABK

tidak didampingi oleh helper secara khusus. Dua orang guru disetiap kelas dan siswa lain banyak

membantu ABK menjalankan kegiatan beiajar.



Dengan metode beiajar 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 inkiusif adalah murid yang berkebutuhan khusus, meliputi:
Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa.

Pada pelaksanaan kegiatan beiajar di sekolah inkiusif, hal yang penting adalah membangun
komunikasi pada guru, helper dan siswa normal terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Komunikasi
yang terbangun dengan baik memberikan manfaat yang besar khususnya bagi ABK dalam mengikuti
proses beiajar di sekolah inkluisf. Berikut ini akan dibahas efektivitas penerapan pola-pola komunikasi
guru, helper, siswa terhadap ABK.

Menilai Efektifitas Komunikasi Guru, Helper, Siswa terhadap ABK di kelas dalam setting pendidikan

inkiusif

Untuk menilai efektivitas komunikasi yang dilakukan oleh guru helper dan siswa terhada ABK di

kelas inkiusif, diperoleh parameter sebagai berikut:

Parameter efektifitas komunikasi di sekolah inkiusif adalah: Respon ABK positif, Membuat ABK merasa

nyaman , Membuat ABK mau diam dan bertahan di kelas, Membantu ABK memahami
materi,Menumbuhkan tanggung jawab pada diri ABK.Dapat bersosialisasi dengan teman.Mendorong
ABK untuk lebih mandiri, Memberi Apresiasi pada ABK,Menghargai perbedaan, Memahami pesan

verbal ABK, Memahami pesan nonverbal ABK, Memahami latar belakang budaya.

Berikut ini adalah analisis peneliti terhadap komunikasi yang dilakukan oleh guru, helper dan

siswa dengan menggunakan parameter diatas.

Menilai Efektivitas Komunikasi Guru terhadap ABK

Keberadaan ABK di kelas inkiusif cukup menyita perhatian guru. Guru yang tidak memiliki latar

belakang pendidikan yang terkait dengan Pendidikan Luar Biasa (PLB) namun harus menangani ABK
yang rata-rata dalam satu kelas ada tiga yang kategorinya berlainan satu dengan lain. Namun dengan
semangat mendidik dan kasih sayang kepada siswa guru cukup menguasai kondisi di lapangan ddan
bemsaha keras membimbing ABK. Kemampuan menangani ABK diperoleh guru dari beiajar langsung di



lapangan, mengingat untuk guru inkiusif di sekolah-sekolah reguler jarang sekali memperoleh pelatihan
atau pendidikan khusus yang berkaitan dengan penanganan Anak Berkebutuhan Khusus.

Dalam berkomunikasi ABK cenderung pasif. Termasuk ketika berkomunikasi dengan

guru, ABK menunggu pesan yang disampaikan oleh guru baru diresponnya. Guru juga diharapkan aktif
merangsang ABK dalam berkomunikasi. Beberapa pola komunikasi antara Guru dan ABK terbangun
dalam kelas inkiusif. Pola-pola komunikasi yang terbangun adalah sebagai berikut:

1. Guru Memberikan Motivasi pada ABK

Memberi motivasi yang dilakukan guru terhadap ABK menumbuhkan respons yang positif

terhadap ABK. Dari motivasi yang diberikan mulai tumbuh dalam diri ABK. Yang semula tidak suka
berteman mulai mau berkenalan dengan teman dan mau berbaur dengan teman-teman di kelas. Dalam

mengerjakan tugas pun ABK mau mengerjakan tugas. Dalam sesi Tanya jawab ABK mulai berani

bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru.

2. Guru Memberikan Apresiasi terhadap Pencapaian ABK

Apresiasi yang diberikan oleh guru menumbuhkan respon yang positif dari siswa ABK. Dari
ekspresi wajahnya ABK terlihat bahagia. Apresiasi guru juga membantu menumbuhkan percaya diri
siswa misalnya dalam hal pengerjaan tugas, siswa ABK tidak ragu menyelesaikan tugas dari guru, siswa

ABK beranimenjawab pertanyaanguru meski terkadangsalah.

3. Guru Menggunakan Jarak Personal dalam Berkomunikasi dengan ABK

Jarak personal yang dilakukan oleh guru dalam berkomunikasi dengan siswa ABK menumbuhkan
respon yang positif yaitu membuat ABK cukup nyaman dan mendorong ABK untuk berani
menyampaikan keluh kesahnya atau permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Jarak personal
yang digunakan guru dalam membimbing ABK juga memudahkan untuk mengontrol tingkat pemahaman
dan perilaku ABK. Hal ini membantu siswa dalam memahami materi yang disampaikan guru.

4. Guru Menggunakan Pesan Nonverbal untuk Memperkuat Pesan Verbal

Pesan nonverbal sesungguhnya dapat memperkuat penyampaian pesan verbal agar pesan lebih

dipahami oleh ABK. ABK cenderung lebih banyak berkomunikasi secara nonverbal termasuk ketika
mengekspresikan perasaan atau kondisi emosinya menjadi titik penting bagi komunikasi guru, helper
dan siswa lain dengan memahami komunikasi nonverbal ABK.



5. Guru Mengembangkan Standar yang berbeda untuk ABK

ABK memiliki kemampuan memahami yang berbeda dengan siswa normal. Dengan guru

mengembangkan standar yang berbeda untuk ABK membantu siswa ABK memahami materi yang
diberikan. . Hal ini menumbuhkan respon yang positif yaitu membuat ABK menjadi bersemangat dan
terus termotivasi untuk mencapai target yang memang bisa dicapai karena sudah disesuaikan dengan
kemampuan yang dimilikinya. Dan akhirnya siswa ABK pun mampu meraih prestasi sesuai dengan

standar kemampuannya.

6. Guru Mendengarkan Apa yang Disampaikan oleh ABK

Mendengarkan apa yang disampaikan ABK menumbuhkan perasaaan nyaman sehingga ABK
betah berada di dalam kelas. Hal ini juga membantu guru memahami kondisi ABK. Pemahaman guru
terhadap ABK menandakan bahwa guru mampu menangkap pesan komunikasi yang dilakukan ABK baik

secara verbal maupun non verbal.

7. Guru Mengingatkan ABK untuk Konsentrasi

Komunikasi yang dilakukan guru untuk menjaga konsentrasi siswa ABK membuat ABK terjaga
konsentrasinya. Sehingga pemahaman ABK terhadap materi meningkat dan ABK mampu mengikuti
materi sesuai dengan target yang ditentukan.

8. Guru Mengulang-ulang Pesan agar dapat Dipahami oleh ABK

Pengulangan pesan yang dilakukan guru membantu siswa ABK memahami apa yang
disampaikan guru. Hal ini juga membantu ABK meningkatkan kemampuan berkomunikasinya baik
secara verbal maupun nonverbal. Hal inilah yang terlihat dari respon siswa terhadap pengulangan pesan

yang dilakukan oleh guru.

9. Guru Memperhatikan Pesan Nonverbal ABK dalam berkomunikasi

Memperhatikan pesan nonverbal ABK dalam berkomunikasi membantu guru memahami ABK
secara lebih baik. 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 in. sering menimbulkan ketidaksepahaman antara

guru dan ABK.



10. Guru Menyampaikan Pesan dengan Cara yang Menarik

Penyampaian pesan dengan cara yang menarik yang dilakukan oleh guru sangat disukai oleh
siswa ABK hal ini membuat siswa lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan beiajar. Dan siswa ABK
pun lebih mudah mencerna materi yang diberikan dan akhirnya dapat memotivasi semangat beiajar
siswa ABK.

11. Guru Menggunakan Norma Agama untuk Mendidik Disiplin ABK

Menggunakan Norma Agama untuk Mendidik Disiplin ABK mampu menumbuhkan tanggung
jawab pada diri ABK. Tanggungjawab untuk mengikuti aturan selama di kelas termasuk mengerjakan
tugas yang disampaikan oleh guru. Hal ini terlihat dari ketertiban ABK dalam mengikuti kegiatan di
kelas seperti dalamsholat berjamaah .

12. Guru Berempati Terhadap apayang Dirasakan ABK

Empati yang dilakukan guru dapat menumbuhkan pengertian terhadap ABK sehingga dapat
meningkatkan kemampuan komunikasi guru terhadap ABK baik secara verbal maupun non verbal. Guru
jadi mengetahui apa yang harus dilakukan dalam menghadapi ABK. Pengertian guru terhadap ABK pun
menumbuhkan kenyamanan dalam diri ABK karena guru tidak memaksakan kehendaknya melainkan

menyesuaikan dengan kondisi ABK.

13. Guru Bersikap Sejajar dengan Posisi ABK

Sikap sejajar dengan posisi ABK yang dilakukan guru menunjukkan empati guru terhadap ABK.
Hal ini menumbuhkan suasana beajar yang nyaman bagi ABK, terlihat dari respon siswa ABK yang berani
bertanya kepada guru, dan relatif bebas mengekspresikan emosinya seperti berkeluh kesah kepada guru

dll.

14. Guru memberikan penghargaan atas prestasi ABK

Pemberian penghargaan yang dilakukan guru mampu meningkatkan motivasi siswa ABK. Hal ini
terlihat dari ekspresi senang siswa ketika mendapatkan penghargaan dalam nentuk pujian dan
penghargaan lainnya. ABK menjadi bersemangat dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dan
termotivasi untuk mengerjakan dengan lebih baik lagi.



15. Guru Memeluk ABK saat Kondisi Emosinya tidak Stabil

Pelukan yang dilakukan guru terhadap ABK menumbuhkan rasa nyaman dalam dm ABK. Terlihat
dari meredanya emosi siswa dan siswa mau kembali melanjutkan kegiatannya di kelas tanpa

meninggalkan ruang kelas.

16. Guru Mengingatkan Siswa Secara Berkala agar Menjaga Kondisi Emosi ABK
komunikasi yang dilakukan guru dalam mengingatkan siswa untuk menjaga emosi ABK memberi

pengaruh yang baik. Tetapi terkadang pemahaman siswa yang kurang dan kondisi emosi siswa sendiri
yang juga tidak stabil tidak mampu menjaga emosi ABK. Terkadang terjadi sebaliknya siswa normallah
yang terkadang terganggu emosinya oleh siswa ABK.

17. Guru Mengulang-ulang Kalimat Motivatif untuk Memberikan Semangat kepada ABK
Motivasi yang dilakukan guru secara berulang-ulang membuat ABK terjaga motivasinya. Ketika

ABK mulai terganggu emosinya dan tidak mau mengikuti pelajaran, ketika dimotivasi kembali oleh guru,
ABK mulai mau kembali mengerjakan tugas, mau kembali mengikuti kegiatan beiajar di kelas.

18. Guru Mengembangkan Standar yang Berbeda untuk Mengevaluasi Hasil Beiajar ABK
Pemberlakuan standar yang berbeda 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.

19. Guru Meminta ABK untuk Beiajar kepada Siswa Lain yang Menjadi Tutor Sebaya
Tutor sebaya bagi ABK menumbuhkan rasa nyaman. Hal ini terlihat dari ketidakcanggungan ABK

bertanya dan mengerjakan tugas bersama-sama dengan siswa normal. Mereka terlihat asik teriibat
dalam dialog ketika mengerjakan soal bersama.

Menilai Efektivitas Komunikasi Helper terhadap ABK

Keterbatasannya siswa ABK dalam mengikuti kegiatan beiajar mengajar di kelas tidak dapat
dilepas begitu saja, mereka perlu didampingi. Misalnya saja dalam hal memahami materi, karena guru
dalam menjelaskan materi tidak membedakan antara siswa normal dan siswa ABK. Atau dalam hal
bersosialisasi, biasanya siswa ABK mengalami kesulitan. Begitu pula dalam melakukan aktivitas tertentu

di dalam kelas mereka harus dibantu.



Kehadiran pendamping atau helper sangat dibutuhkan untuk membantu siswa ABK mengatasi
keterbatasannya. Tugas helper tersebut tidaklah mudah, mereka membutuhkan pemahaman dan
kesabaran terhadap siswa ABK. Dan yang terpenting untuk memahami siswa ABK dan kemudian untuk
dapat membantu mereka mengatasi keterbatasannya seorang helper harus memiliki keterampilan
berkomunikasi.

1. Helper selalumendampingi siswa ABK

Pendampingan yang dilakukan helper terhadap siswa ABK membuat ABK nyaman berada di dalam
kelas karena ABK merasa ada orang tempatnya bersandar, tempat meminta bantuan manakala
membutuhkan bantuan. Kenyamanan ini terlihat dari perilaku ABK yang seringkali terlihat bermanja-
manja kepada helper, ABK bertahan lebih lama berada dalam kelas apabila ada helper. Dan ABK tampak
gelisah bila helpertidakada.

2. Helper mengkondisikan siswa ABK agar siap mengikuti pelajaran
Pengkondisian yang dilakukan helper membuat ABK siap mengikuti pelajaran di dalam kelas.

Hal ini terlihat dari perubahan sikap ABK yang tadinya tidak mau masuk kelas karena tertarik dengan apa
yang diberikan oleh helper jadi mau masuk dan diam di kelas. ABK yang tadinya tidak mau beiajar
menjadi mau mengikuti pelajaran dan mau mengerjakan soal yang diberikan guru.

3. Helper Mendengarkan dengan penuh perhatian saat ABK Berkeluh Kesah
Perhatian yang diberikan helper saat mendengarkan keluh kesah dari ABK menumbuhkan

pengertian helper terhadap kondisi ABK. Sehingga helper dapat mengetahui apa yang harus dilakukan
dalam merubah emosi ABK sehingga ABK siap kembali mengikuti pelajaran. Hal ini terlihat dari respon
siswa ABK yang setelah didengarkan keluh kesahnya oleh helper mereka bangkrt kembali semangatnya

dan mau mengikuti pelajaran hingga tuntas.

4. Helper Mengembangkan Empati saat Berkomunikasi dengan ABK
Empati yang dilakukan helper membuat helper lebih dapat memahami kondisi ABK , sehingga

dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi bagi helper terhadap ABK, helper jadi mengetahui apa
yang dibutuhkan oleh ABK dan dapat merancang pesan komunikasi sesuai dengan kebutuhan ABK. ABK
pun merasa nyaman karena merasa dimengerti. Maka tumbuhlah saling pengertian diantara keduanya.
Hal ini terlihat dari terjalinnya hubungan yang baik antara ABK dengan helper.

5. Helper menjaga kontak mata saat berkomunikasi dengan ABK

•



Kontak mata dilakukan helper bertujuan untuk mempertegas instruksi dan arahan kepada ABK,

untuk meyakinkan helper bahwa ABK benar-benar mendengarkan Helper. Ketika menyampaikan
instruksi dengan kontak mata, ABK terlihat mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh helper. Ketika
ABK mulai mengabaikan helper mempertegas kontak mata dengan sentuhan ataupun dengan

memanggil nama ABK.

6. Helper memberikan penghargaan danhukuman kepada ABK

Pemberian penghargaan terhadap ABK yang dilakukan helper dapat mendorong ABK untuk
berbuat yang lebih baik lagi. Tetapi pemberian penghargaan harus disesuaikan dengan suasana dan
kondisi yang ada dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Anak akan selalu senang dan bangga
sehingga terus termotivasi untuk menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Begitu pula dengan hukuman

yang diberikan, haruslah yang bersifat mendidik.

7. Siswa ABK diajak bermain sambilbeiajar

Ketika ABK diajak beiajar Sambil bermain oleh helper, ABK terlihat sangat senang dan antusias

dalam mengikuti pelajaran, mereka dapat bertahan lebih lama dalam mengikuti kegiatan beiajar di

dalam kelas.

Suasana beiajar sangatlah penting bagi seluruh siswa terlebih siswa ABK, suasana yang nyaman

dalam beiajar dapat diciptakan melalui bermain. Dengan beiajar sambil bermain proses beiajar menjadi
sangat menyenangkan. Proses beiajar yang menyenangkan dapat memotivasi semangat beiajar siswa

ABK.

8. Helper memperkenalkan ABK dengan teman sekelas

Memperkenalkan teman sekelas dengan siswa ABK dapat menumbuhkan keakraban dan kesukaan.
Hal ini dapat menjadi faktor daya tarik ABK untuk kembali ke sekolah dan mengikuti kegiatan beiajar di
kelas. Meskipun kemampuan bersosialisasi ABK rendah tertapi apabila dilakukan berulang-ulang dan
dengan cara yang tepat ABK dapat mengenai teman sekelasnya, hal ini terlihat ketika ABK dapat duduk
berdampingan dengan srswa normal, mereka teriibat dalam interaksi dan komunikasi yang akrab.

9. Helper menbuat ABK berbaur dengan siswa lain

Pembauran yang dilakukan helper menumbuhkan respon yang positif. Ketika ABK di tempatkan
duduk berdampingan dengan siswa normal terjadi interaksi yang positif, beberapa kali mereka teriibat
dalam percakapan baik dalam konteks pelajaran maupun di luar konteks pelajaran. Ketika digabungkan



dalam kelompok memang ABK kurang dapat berpartisipasi dalam kerjasama kelompok tetapi ABK tetap

berada dalam kelompok.

10. Helper berusaha membuat ABK lebih lama berada di dalam kelas

Membuat ABK lebih lama diam di kelas agak sulit dilakukan oleh helper. Karena ABK memiliki

rentang konsentrasi yang rendah, sehingga seringkali ABK terganggu konsentrasinya dan tidak mau

mengikuti kegiatan dikelas, mereka keluar kelas.

11. Helper membiasakan ABK melakukan kegiatan di kelas secara mandiri

Pembiasaan yang dilakukan helper agar siswa ABK melakukan segala kegiatan di kelas secara

mandiri meski sulit dilakukan, tetapi dengan konsistensi akhirnya berbuah hasil. Siswa ABK di kelas

besar yaitu kelas 5dan 6sudah mulai melepaskan pendampingannya, mereka sudah tidak didampingi
lagi di kelas, helper hanya mengontrol dari jauh dan sesekali membantu bila benar-benar dibutuhkan.

12. Helper memberi kepercayaan kepada ABK

Kepercayaan yang diberikan helper terhadap ABK dapat menumbuhkan kepercayaan diri pada ABK.
Terlihat mereka percaya diri dan mau menunjukkan hasil pekerjaannya kepada teman lainnya dan

kepada guru, apresiasi yang diberikan teman dan guru menambah kepercayaan diri mereka.. selain itu
kepercayaan yang diberikan mendorong kemandirian, terlihat ABK dapat meengerjakan tugas sendiri

meski sesekali masih dibantu helper.

13. Helper menanamkan sikap disiplin kepada ABK

Penanaman sikap disiplin oleh helper relative sulit dilakukan. Hal ini selain disebabkan kurangnya

tingkat pemahaman ABK, juga disebabkan oleh ketidakkonsistenan penerapan aturan. ABK diberikan
kelonggaran-kelonggaran tertentu misalnya boleh berlari-lari di kelas, boleh keluar kelas dengan
pertimbangan demi memberikan kenyamanan ABK dalam mengikuti proses beiajar.

Menilai Efektivitas Komunikasi Siswa terhadap ABk

Keberadaan kondisi ABK yang berbeda dengan siswa lainnya memerlukan toleransi dari teman-

teman lainnya. Toleransi ini akan membuat ABK merasa nyaman dan suasana kelas dalam proses beiajar
mengajar akan lebih kondusif. Tidak hanya peran guru dan helper yang penting dalam penyelenggaraan
sekolah inkiusif, namun peran siswa lain yang setiap hari berdampingan dengan ABK dalam proses
beiajar mengajar juga sangat penting. Siswa banyak membantu ABK dalam kegiatan beiajar di kelas, baik
bantuan secara fisik maupun bantuan secara moral. Motivasi sering diberikan oleh siswa ketika
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mengetahui ABK kesulitan dalam beiajar, Dukungan moral juga diberikan dengan menciptakan suasana
kelas yang nyaman sehingga ABK bisa beiajar dengan nyaman. Menjaga emosi ABK selama beiajar di

kelas juga sering dilakukan oleh siswa diantaranya dengan saling mengingatkan sesame teman untuk

tidak memancing-mancing kemarahan ABK.

1. Siswa Bersikap toleran terhadap ABK

Toleransi yang diberikan oleh siswa terhadap ABK membuat ABK merasa nyaman. Hal mi terlihat

dari bertahannya ABK berada di tengah-tengah siswa normal, mau mengenai dan berinteraksi dengan

siswa normal.

2. Siswa MembantuMengingatkan ABK dalam Bersikap dan Mengerjakan Tugas

Ketika siswa ABK diingatkan oleh siswa normal siswa ABK mau mengikuti teguran siswa normal,

tetapi terkadang mereka juga mengabaikan. Teguran siswa terhadap ABK mungkin akan lebih efektif

bila dilakukan berulang-ulang dan diperkuat oleh perintah helper.

3. Siswa Membantu Menkondisikan ABK di Kelas

Bantuan siswa dalam mengkondisikan ABK membantu ABK tetap terjaga emosinya. Hal ini

terlihat ketika suasana kelas tenang emosi ABK menjadi stabil dan ABK bertahan lama mengikuti

kegiatan di kelas. Sebaliknya bila suasana kelas tidak tenang ditambah bila ada siswa normal yang

mengganggu ABK, ABK menjadi mogok beiajar dan ingin keluar dari ruang kelas.

4. Siswa Melakukan Pengulangan pesan yang disampaikan pada ABK

Pengulangan pesan yang dilakukan siswa normal menumbuhkan pengertian. Ketika siswa

mengkonfirmasi pesan yang disampaikan ABK maka terjadi saling pengertian dan komunikasi terjalin

dengan baik.

5. Siswa Menggunakan Pesan Nonverbal untuk Memperkuat pesan Verbal

Komunikasi non verbal yang dilakukan siswa dapat memperkuat pemahaman ABK terhadap

komunikasi yang dilakukan. Ketika siswa menunjukkan benda yang dimaksud, atau menggerakkan

tangan ABK menjadi faham apayang dimaksud oleh siswa normal.



6. Siswa Membantu Kesulitan ABK

Bantuan siswa ketika ABK mengalami kesiltan direspon positif oleh ABK. Misalnya ketika ABK

kesulitan dalam mengerjakan tugas tanpa bantuan helper, ABK tampak mau menerima bantuan siswa

normal hal ini juga sangat membantu guru ketika helper tidak ada.

7. Siswa Menganggap ABK setara dalam permainan

Dianggap setara dalam permainan di respons positif oleh ABK. Hal ini terlihat dari Ekspresi
wajahnya menunjukkan dia senang, tidak ada hambatan dan dapat bergerak sama seperti temannya
bahkan terlihat sangat antusias dan bersemangat dalam bermain. Berbaumya siswa normal dan ABK
dalam permainan juga dapat memperhalus proses sosialisasi yang terjadi diantara mereka dan dapat
meningkatkan kecerdasan sosialdalamdiri ABK.

8. Siswa Berbagi Cerita dengan ABK

berbagi cerita diantara siswa normal dan ABK memperlancar terjadinya sosialisasi diantara
keduanya. Ketika berbagi cerita siswa ABK nampaknya cenderung menjadi pendengar , nampaknya
mereka menikmati cerita tersebut terlihat dari antusias di ekspresi wajahnya atau adanya senyuman

bahkan tertawa kalau cerita tersebut lucu. Berbagi cerita dapat meningkatkan kecerdasan komunikasi

verbal ABK dan melatih daya tangkap terhadap pesan..

9. Siswa Memberikan Kesempatan Kepada ABK

Memberikan kesempatan kepada ABK merupakan salah satu bentuk apresiasi siswa terhadap ABK.

Penghargaan yang diberikan menubuhkan rasa penerimaan, rasa diperhitungkan dan dianggap ada hal
ini terlihat dari ekspresi senang ABK.

10. Membangun Komitmen Bersama Ketika Beiajar dan Bermain

Komitmen yang dibangun bersama ketika beiajar dan bermain lambat laun dipahami oleh siswa
ABK, sanksi yang diberikan ketika melakukan kesalahan diterima oleh ABK dan membuat ABK lebih
berhati-hati dalam berperilaku sehingga tidak melanggar komitmen. Membangun komitmen

menumbuhkan sikap disiplin dan tanggungjawab dalamdiri ABK.

11. Siswa dan ABK Menjadi Tutor Sebaya Bagi Temannya



Tutor sebaya mendorong terjalinnya komunikasi antara siswa. Sehingga dapat meningkatkan
kecerdasan bersosialisasi, meningkatkan percaya diri dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi

diantara siswa.

12. ABK Terbawa dalam Keceriaan Temandi Kelas

Suasana kelas memberi pengaruh kepada ABK. Seringkali ABK terlihat terbawa suasana kelas.

Keceriaan teman sekelas menarik perhatian ABK untuk ikut serta di dalamnya sehingga ABK yang
biasanya tidak mau mengikuti kegiatan beiajar di kelas terlihat keceriaan di wajahnya mengikuti
kegiatan beiajar. Keceriaan menumbuhkan perasaan nyaman dalam diri ABK.

13. Kepercayaan kepada Teman yang Ditunjuk Sebagai Pemimpin

Kepercayaan kepada teman saat menjadi imam sholat menumbuhkan rasa percaya diri dan
memupuk rasa tanggung jawab sehingga ABK terlihat berusaha menjalankan kepercayaan temannya
dengan menjadi imam yang baik. Tetapi pada momen yang lain seperti menjadi pemimpin kelompok
belum terlihat efektivitasnya.

14. Siswa Mengembangkan Empati saat Berkomunikasi dengan ABK

Empati yang dikembangkan siswa menumbuhkan rasa penerimaan dalam diri ABK dan ini dapat
menumbuhkan rasa nyaman. bagi siswa sendiri hal ini merupakan latihan mengolah rasa, latihan

memahami perbedaan dan latihan memahami orang lain..

15. 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

16. Siswa MemberikanApresiasi atas Prestasi ABK

Apresiasi yang diberikan mampu meningkatkan semangat siswa terutama ABK dan hal ini dapat
meningkatkan rasa percaya diri ABK. ABK terlihat senang ketika diberi tepuk tangan, dan bangga ketika
siswa memberitahukan keberhasilannya kepada guru atau teman yang lain.
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17. Siswa Menggunakan Cara yang Khas dan Spontan saat Mengingatkan ABK
Ketika diingatkan secara spontan oleh siswa normal biasanya ABK langsung paham tindakannnya salah.
Teguran yang spontan dapat menjaga sikap ABK agar kegiatan beiajar berjalan sesuai dengan aturan
yang disepakati.

18. Siswa Menunjukkan Ketaatan saatABK menjadi Imam Shalat
Sikap siswa yang menunjukkan ketaatan saat ABK menjadi imam dalam sholat dapat

menumbuhkan rasa percaya diri. Hal ini juga menunjukkan apresiasi siswa terhadap ABK.

IV. SIMPULAN

Keistimewaan sekolah inkiusif yang diteliti adalah keterlibatan ABK secara penuh dalam kegiatan

beiajar mengajar bersama siswa lainnya. Di sini ABK mengembangkan berbagai pola komunikasi untuk

mendapatkan perhatian dari siswa dan guru. Sementara itu, siswa mengembangkan pola komunikasi

yang membantu penyesuaian ABK terhadap proses beiajar mengajar yang berlangsung. Selain itu guru

juga mengembangkan pola komunikasi yang bersifat personal dengan ABK dan melahirkan cara-cara

berkomunikasi yang khas.

Guru dan helper banyak mengembangkan metode komunikasi yang sesuai dengan kondisi ABK

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

mengikuti pelajaran. 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 .Selain itu guru dan helper mengembangkan komunikasi personal dalam berkomunikasi

dengan ABK supaya ABK merasa nyaman dan merasa diakui keberadaannya.
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KOMUNIKASI ANTARPRIBADI DALAM
MEMBANGUN SUASANA BELAJAR

DI SEKOLAH INKLUSIF

Ike Junita Triwardhani, Wulan Tri Gartanti
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung
jujutatriwardhani@yahoo.com, gaitanti@yahoo.com

ABSTRAK

Pendidikan inkiusif adalah sebuah pelaksanaan pendidikan yang didasari penghargaan terhadap
keragaman kondisi dan kemampuan anak. Dalam sekolah inkiusif, Anak Berkebutuhan Khusus
(ABK) akan berdampingan dengan anak normal dalam proses beiajarmengajar dan akan didampingi
oleh guru dan helper (guru pendamping). Melihat rumitnya proses beiajar yang menyatukan antara
anak normal dan ABK maka diperlukan pendekatan yang tepat dari segi komunikasi agar proses

beiajarberlangsung efektif.

Komunikasi antarpribadi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah inkiusifdibangun bersama-
sama dengan guru, helper dan juga siswa lain di kelas dalam kegiatan beiajar mengajar di kelas
dalam setting pendidikan inkiusif. Keistimewaan sekolah inkiusif adalah keterlibatan ABK secara
penuh dalam kegiatan beiajar mengajar bersama siswa lainnya. Di sini ABK mengembangkan
berbagai pola komunikasi untuk mendapatkan perhatian dari siswa dan guru. Sementara itu, siswa
mengembangkan pola komunikasi yang membantu penyesuaian ABK terhadap proses beiajar
mengajar yang berlangsung. Selain itu guru juga mengembangkan pola komunikasi yang bersifat
personal dengan ABK dan melahirkan cara-cara berkomunikasi yang khas.

Guru dan helper banyak mengembangkan metode komunikasi antarpribadi yang sesuai dengan
kondisi ABK dan atraktif untuk menarik perhatian ABK dan siswa lain agar mereka merasa senang
dan tertarik untuk mengikuti pelajaran. Selain itu guru dan helper mengembangkan komunikasi
antarpribadi dalam berkomunikasi dengan ABK supaya ABK merasa nyaman dan merasa diakui
keberadaannya.

Kata kunci: Anak berkebutuhan khusus (ABK),komunikasi antarpribadi, inkiusif. pendampingan,

helper
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PENDAHULUAN

Keragaman kondisi dan kemampuan masing-masing anak yang berbeda menjadi dasar
dilaksanakannya pendidikan inkiusif. Dalam lingkungan pendidikan inkiusif terdapat murid yang
lebih beragam, yaitu murid normal dan murid berkebutuhan khusus (ABK).

Kehadiran ABK di tengah-tengah siswa normal di sekolah inkiusif tentu saja memunculkan
karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sekolah umum biasa Penyelenggaraan kegiatan
beiajar mengajar pun menjadi lebih rumit karena keberagaman tersebut Melihat rumitnya proses
beiajar di sekolah inkiusif, maka diperlukan pendekatan yang tepat dari segi komunikasi agar proses
beiajarberlangsung efektif.

Suksesnya penyelenggaraan pendidikan inkiusif tergantung pada kerjasama berbagai pihak. Guru,
helper dan siswa yang memiliki peran penting dan selalu berdampingan dengan ABK selama
berada di kelas inkiusif. Sayangnya banyak dari mereka yang belum memahami bagaimana cara
berkomunikasi yangtepatterhadap ABK.

Maka penting kiranya dilakukan berbagai pembahasan mengenai pendekatan komunikasi yang
tepat yang seharusnya dilakukan oleh gurujielper dan siswa lain di kelas inkiusifdemi suksesnya
penyelenggaraan pendidikan inkiusifdi Indonesia

Tulisan ini mencoba memberikan kontribusi terhadap masalah tersebut, dengan memaparkan
pendekatan komunikasi yang tepat dari guru, helper dan siswa yang dimmuskan dari pola- pola
komunikasi yang muncul di kelas yang dilakukan oleh guru, helper dan siswa normal.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendekatan komunikasi antar pribadi dapat dilakukan dalam komunikasi pendampingan. Menurut
F.ffcndy 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 mcnampilkan arus balik yang langsung. Jad.
komunikator mengetahui tanggapan komunikan pada saat itu juga komunikator mengetahu.
dengan past! apakah pesan-pesan yang dia kirirakan diterima atau ditolak, berdampak pos.t.f
atau negatif. Jika tidak diterima maka komunikator akan memberi kesempatan seluas tuasnya
kepada komunikan untuk bertanya (Liliweri, 1997:12)

Pendekatan komunikasi antar pribadi melandasi komunikasi pendampingan ini. Komunikasi
pendampingan dengan pendekatan komunikasi antara pribadi dinilai efektif, karena komun.kas.
antarpribadi mempunyai lima karakteristik yang dapat dipertimbangkan dalam pendamp.ngan
terhadap ABK. Kelima karekteristik itu adalah keterbukaan (opennes), empati (empathy), dukungan
(supporliveness), perasaan positif(positiviness), dan kesamaan (equality) (Devito,1997:96). Kelima
karakteristik itu akan meningkatkan kualitas komunikasi dan hubungan interpersonal diantara
peiaku komunikasi yaitu antara guru,hcper dan siswa normal dalam berkomunikasi dengan ABK.
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PEMBAHASAN

Pada pelaksanaan kegiatan beiajar di sekolah inkiusif, hal yang penting adalah membangun
komunikasi pada guru, helper dan siswa normal terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
Komunikasi yang terbangun dengan baik memberikan manfaat yang besar khususnya bagi ABK
dalam mengikuti proses beiajar di sekolah inkiusif. Berikut ini akan dibahas pola-pola komunikasi
guru, helper, siswa terhadap ABK yang ditelaah efektivhasnya dilihat dari respons ABK terhadap
komunikasi yang dilakukan.

Untuk menilai efektivitas komunikasi yang dilakukan oleh gum helper dan siswa terhada ABK di
kelas inkiusif, diperoleh parameter sebagai berikut:
Parameter efektifitas komunikasi di sekolah inkiusif adalah: Respon ABK positif, membuat ABK
merasa nyaman .membuatABK mau diam dan bertahandi kelas, membantu ABK memahami materi,
menumbuhkan tanggungjawab pada diri ABK, dapat bersosialisasi dengan teman, mendorong ABK
untuk lebih mandiri, memberi apresiasi pada ABK, menghargai perbedaan, memahami pesan verbal
ABK, memahami pesan nonverbal ABK, memahami latar belakang budaya

KOMUNIKASI GURU TERHADAP ABK
Keberadaan ABK di kelas inkiusif cukup menyita perhatian gum. Gum hams menggunakan
berbagai cara yang kreatif agar komunikasi dengan ABK efektif. Gum yang tidak memiliki latar
belakang pendidikan yang terkait dengan Pendidikan Luar Biasa (PLB) namun harus menangani
ABK yang rata-rata dalam satu kelas ada tiga yang kategorinya berlainan satu dengan lain. Namun
dengan semangat mendidik dan kasih sayang kepada siswa membuat gum cukup menguasai kondisi
di lapangan dan bemsaha keras membimbing ABK. Kemampuan menangani ABK diperoleh gum
dari beiajar langsung di lapangan, mengingat untuk gum inkiusif di sekolah-sekolah reguler jarang
sekali memperoleh pelatihan atau pendidikan khusus yang berkaitan dengan penanganan Anak
Berkebutuhan Khusus.

Dalam berkomunikasi ABK cenderung pasif- Termasuk ketika berkomunikasi dengan guru, ABK
menunggu pesan yang disampaikan oleh gum bam diresponnya Gum juga diharapkan aktif
mcrangsangABK dalam berkomunikasi. Beberapa pola komunikasi antara Gum dan ABK terbangun
dalam kelas inkiusif.

Pola-pola komunikasi yang terbangun dalam komunikasi antarpribadi gum dan ABK diantaranya
adalah gum selalu memberikan motivasi pada ABK. Dari motivasi yang diberikan mulai tumbuh
dalam diri ABK, yang semula tidak suka berteman mulai mau berkenalan dengan teman dan mau
berbaur dengan teman-teman di kelas. Selain motivasi gum juga menyampaikan apresiasi terhadap
pencapaian ABK. Apresiasi yang diberikan oleh gum menumbuhkan respon yang positifdari siswa
ABK. Dari ekspresi wajahnya ABK terlihat bahagia Apresiasi gumjuga membantu menumbuhkan
percaya diri siswa misalnya dalam hal pengerjaan tugas, siswa ABK tidak ragu menyelesaikan tugas
dari guru, siswa ABK berani menjawab pertanyaan guru meski terkadang salah.

Penggunaan jarak personal dalam berkomunikasi dengan ABK juga menjadi pilihan untuk membuat
ABK merasa nyaman dan mendorong ABK untuk berani menyampaikan keluh kesahnya Selain itu
juga memudahkan gum untuk mengontrol tingkat pemahaman dan perilaku ABK. Ilal ini membantu
siswa dalammemahamimateri yang disampaikan gum.
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Pola lain yang terbentuk diantaranya adalah penggunaan pesan nonverbal untuk memperkuat pesan
verbal, mengembangkan standar yang berbeda untuk ABK, mendengarkan apa yang disampaikan
oleh ABK, mengingatkan ABK untuk konsentrasi, mengulang-ulang pesan agar dapat dipahami
oleh ABK, mengulang-ulang pesan agar dapat dipahami oleh ABK, guru menyampaikan pesan
dengan cara yang menarik, berempati terhadap apa yang dirasakan ABK, bersikap sejajar dengan
posisi ABK, gum memeluk ABK saat kondisi emosinya tidak stabil, hal ini menumbuhkan rasa
nyaman dalam diri ABK. Terlihat dari meredanya emosi siswadan siswa mau kembali melanjutkan
kegiatannya di kelas tanpa meninggalkan ruang kelas.

KOMUNIKASI HELPER TERHADAP ABK
Keterbatasannya ABK dalam mengikuti kegiatan beiajar mengajar di kelas tidak dapat dilepas
begitu saja mereka periu didampingi. Misalnya saja dalam hal memahami materi, karena gum
dalam menjelaskan materi tidak membedakan antara siswa normal dan siswa ABK. Atau dalam hal
bersosialisasi, biasanya siswa ABK mengalami kesulitan. Begitu pula dalam melakukan aktivitas
tertentu di dalam kelas mereka harus dibantu.

Kehadiran pendamping atau helper sangat dibutuhkan untuk membantu siswa ABK mengatasi
keterbatasannya Tugas helper tersebut tidaklah mudah, mereka membutuhkan pemahaman dan
kesabaran terhadap siswa ABK. Dan yang terpenting untuk memahami ABK dan kemudian untuk
dapat membantu mereka mengatasi keterbatasannya seorang helper harus memiliki keterampilan
berkomunikasi.

Komunikasi antarpribadi yang terbangun antara helper dan ABK menghasilkan berbagai pola
komunikasi. Pola yang terbangun diantaranya adalah Helper selalu mendampingi ABK. Hal mi
membuat ABK nyaman berada di dalam kelas karena ABK merasa ada orang tempatnya bersandar,
tempat meminta bantuan manakala membutuhkan bantuan. Kenyamanan ini terlihat dari perilaku
ABK yang seringkali terlihat bermanja-manja kepada helper.

Selain itu helper mampu mengkondisikan ABK agar siap mengikuti pelajaran. Pengkondisian yang
dilakukan helper membuat ABK siap mengikuti pelajaran di dalam kelas. Hal ini terlihat dan
pembahan sikap ABK yang tadinya tidak mau masuk kelas karena tertarik dengan apa yang dibenkan
oleh helper akhirnya bersedia masuk ke dalam kelas. Helper juga bcrsedia mendengarkan dengan
penuh perhatian saat ABK berkeluh kesah. Hal ini membuat ABK merasa nyaman, terlihat dari
responnya setelah didengarkan keluh kesahnya oleh helper mereka bangkit kembali scmangatnya
dan maumengikuti pelajaran hingga tuntas.

Pola komunikasi lain yang terbangunantarallelpcr dengan ABK adalah mengembangkan empati saat
berkomunikasi dengan ABK, menjaga kontak mata saat berkomunikasi dengan ABK, membenkan
penghargaan pada ABK, bermain sambil beiajar, membiasakan ABK melakukan kegiatan di kelas
secara mandiri, danmemberi kepercayaan kepada ABK.
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KOMUNIKASI SISWA TERHADAP ABK
Keberadaan kondisi ABK yang berbeda dengan siswa lainnya memerlukan toleransi dari teman-
teman lainnya Toleransi ini akan membuat ABK merasa nyaman dan suasana kelas dalam proses
beiajar mengajar akan lebih kondusif. Tidak hanya peran gum dan helper yang penting dalam
penyelenggaraan sekolah inkiusif, namun peran siswa lain yang setiap hari berdampingan dengan
ABK dalam proses beiajar mengajar juga sangat penting. Siswa banyak membantu ABK dalam
kegiatan beiajar di kelas, baik bantuan secara fisik maupun bantuan secara moral. Motivasi sering
diberikan oleh siswa ketika mengetahui ABK kesulitan dalam beiajar, Dukungan moral juga
diberikan dengan menciptakan suasana kelas yang nyaman sehingga ABK bisa beiajar dengan
nyaman. Menjaga emosi ABK selama beiajar di kelas juga sering dilakukan oleh siswa diantaranya
dengan saling mengingatkan sesama teman untuk tidak memancing-mancing kemarahan ABK.

Pola komunikasi yang terbangun dalam komunikasi antarpribadi siswa dan ABK adalah siswa
bersikap toleran terhadap ABK. Toleransi yang diberikan oleh siswa terhadap ABK membuat ABK
merasa nyaman. Hal ini terlihat dari bertahannyaABK berada di tengah-tengah siswa normal, mau
mengenai dan berinteraksi dengan siswa normal.

Dalam kegiatan beiajar di kelas inkiusif siswa membantu menkondisikan ABK di kelas . Bantuan
siswa dalam mengkondisikan ABK membantu ABK tetap terjaga emosinya Hal ini terlihat ketika
suasanakelas tenang emosi ABK menjadi stabil dan ABK bertahan lama mengikuti kegiatan di kelas.
Respon terlihat terlihat dari ekspresi wajah ABK yang menunjukkan bahwa dia merasa senang, dan
antusias dan dalam bermain. Hal ini juga dapat memperhalus proses sosialisasi yang terjadi diantara
siswa dan ABK sering menjadi Tutor Sebaya bagi temannya Tutor sebaya mendorong terjalinnya
komunikasi antara siswa Sehingga dapat meningkatkan kecerdasan bersosialisasi, meningkatkan
percaya diri dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi diantara siswa

Berikut ini adalah model pendampingan komunikasi antarpribadi guru, helper, dan siswa terhadap
Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Guru

Helpef

\
Subsiansi

Kotnuntk

ABK

Sebagai

Pendidikan Inkiusif

Komunikasi Antarpribadi

Openness

Supporth/eness

Positive

Strategi

&

H
Evaluasi

LI Efektivitas

Itojnunikjsi

Model Pendampingan Komunikasi Antarpribadi
dengan ABK
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KESIMPULAN

Keistimewaan sekolah inkiusif adalah keterlibatan ABK secara penuh dalam kegiatan beiajar
mengajar bersama siswa lainnya Di sini berkembang berbagai pola komunikasi, yaitu komunikasi
yang dilakukan guru, helper dan siswa Iain terhadap siswa ABK.

Guru dan helper banyak mengembangkan metode komunikasi yang sesuai dengan kondisi ABK agar
mereka merasasenang dan tertarik untuk mengikuti pelajaran. Selain hu guru juga mengembangkan
pola komunikasi antarpribadi dengan ABK dan melahirkan cara-cara berkomunikasi yang khas.
Sementara itu, siswa mengembangkan pola komunikasi yang membantu penyesuaian ABK terhadap
proses beiajar mengajar yang berlangsung.

Dari Pola-pola komunikasi yang-dilakukan oleh gum, helper dan siswa lain tersebut dimmuskan
metode pendampingan komunikasi yang dapat diterapkan di sekolah inkiusif demi suksesnya
penyelenggaraan pendidikan inkiusif.
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PANDUAN METODE PENDAMPINGAN KOMUNIKASI ABK

BAGI GURU, HELPER DAN SISWA NORMAL DI SEKOLAH INKLUSIF

A. Panduan Komunikasi Guru terhadap ABK

Berikut ini adalah metode komunikasi yang dapat dilakukan oleh guru dalam berkomunikasi

dengan siswa ABKdi kelas :

1. Guru Memberikan Motivasi pada ABK

Sebagian besar ABK memiliki kepercayaan diri yang rendah dibanding dengan teman
lainnya. Ketidakpercayaan terhadap diri sendiri diakibatkan banyak hal, diantaranya adalah
kemampuan intelektual yang kurang dibanding teman-teman 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.
Bahkan beberapa ABK dia tidak mau melakukan apapun tanpa motivasi dari guru.

2. Guru Memberikan Apresiasi terhadap Pencapaian ABK

Apresiasi bisa berbentuk pujian dengan kata-kata yang baik, memberikan tepuk tangan,
mengacungkan jempol atau memberikan nilai. ABK sangat bahagia ketika diberikan apresiasi.
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 tutor
sebaya dengan membantu teman lainnya dalam bidang yang memang dikuasai ABK. Sebagai
contoh ketika ABK dipuji gambamya bagus oleh guru, maka dia berani menunjukkan cara
menggambar kepada teman lainnya. Atau ketika ABK dikagumi oleh teman-temannya dengan
keahlian mengoperasikan komputer, maka dia berani dan mau mengajari teman-temannya dalam
mengoperasikan komputer.



3. Guru Menggunakan Jarak Personal dalam Berkomunikasi dengan 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-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.

4. Guru Menggunakan Pesan Nonverbal untuk Memperkuat Pesan Verbal
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.

5. Guru Mengembangkan Standar yang berbeda dalam penyampaian materi dan

penilaian untuk 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 ABK di kelas
inkiusif digunakan standar yang berbeda dengan siswa lainnya.
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6. Guru Mendengarkan Apa yang Disampaikan oleh ABK
Anak berkebutuhan khusus sering 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 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.

7. Guru Mengingatkan ABKuntuk Konsentrasi
Pada beberapa ABK yang sering tidak terkendali perilakunya, seperti suka memegang

kepala temannya, membuang pensil teman atau merobek buku teman, atau mengambil tanpa ijin
barang-barang temannya. Biasanya guru mengingatkan secara spontan kepada ABK agar tidak
melakukannya

8. Guru Mengulang-ulang Pesan agar dapat Dipahami oleh 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 beiajar 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 lainnya. Ketika memberikan
instruksi guru akan melihat kondisi ABK terlebih dahulu sehingga 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.



9. 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.

10. Guru Menyampaikan Pesan dengan Cara yang Menarik
Mengubah pertanyaan menjadi tebakan, menyampaikan pesan-pesan melalui tepuk

tangan yang menarik adalah upaya guru untuk dapat menyampaikan pesan dengan cara menarik.
Card ini sangat disukai oleh siswa pada umumnya termasuk juga ABK. Dalam situasi yang
gembira akan membantu ABK mencema pesan yang disampaikan.

11. Guru Menggunakan Norma Agama untuk Mendidik Disiplin ABK
ABK yang sering tidak disiplin dalam berbagai kegiatan beiajar di kelas, akan bersikap

baik dan disiplin terhadap kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan. ABK cukup tertib ketika
berada di Masjid, mengerjakan sholat Dhuhur berjamaah juga dengan tertib. Hal ini dikarenakan
guru menggunakan norma-norma agama untuk mendidik disiplin ABK.

12. Guru Berempati Terhadap apa yang Dirasakan 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 permasalahan yang sedang dirasakan oleh ABK. Hal ini menjadi acuan bagi guru dalam
merancang pesan ketika berkomunikasi dengan ABK.

13. 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
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dirasakan ABK. Hal ini penting sekali karena kondisi emosi ABK yang gampang sekali berubah.
Dengan posisi yang sejajar ABK tidak merasa tertekan dan termotivasi melakukan sesuatu bukan
karena instruksi semata.

14. Guru Mengingatkan Siswa Secara Berkala agar Menjaga Kondisi Emosi ABK
Guru bemsaha mengkomunikasikan 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 gum berusaha menjaga kondisi ABK agar kondisi
emosinya tetap stabil. Gum selalu mengingatkan siswa agar menjaga kondisi ABK dan jangan
mengganggu sehingga akan terpancing emosinya.

15. Guru Meminta ABK untuk Beiajar kepada Siswa Lain yang Menjadi Tutor Sebaya
Kesulitan gum 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, gum
meminta ABK untuk bertanya atau meminta penjelasan kepada teman lainnya. Hal ini direspon
dengan baik oleh ABK maupun temannya yang sudah terbiasa menjadi tutor sebaya bagi teman
lainnya khususnyaABK.

B. Panduan Komunikasi Helper terhadap ABK

Berikut ini adalah metode komunikasi yang dapat dilakukan oleh Helper dalam berkomunikasi
dengan siswa ABK di kelas :

1. Helper selalu mendampingi siswa ABK
Keberadaan helper disamping ABK memudahkan helper memberikan bantuan kepada siswa

ABK. Bantuan diberikan misalnya saat gum menjelaskan materi pelajaran, helper yang duduk di
samping ABK mengulang penjelasan gum dengan bahasa yang dimengerti oleh ABK. Karena
tingkat pemahaman siswa ABK terhadap materi pelajaran biasanya kurang atau di bawah siswa



normal, maka penjelasan perlu dilakukan bemlang-ulang. Apabila gum yang mengulang
penjelasan materi maka akan menghambat kepada siswa normal yang cukup sekali penejelasan
langsung faham. Maka menjadi tugas helper dalam menjelaskan kembali materi yang diberikan
gum sehingga dipahami oleh siswa ABK.

Bantuan lain yang diberikan yaitu pada saat mengeriakan tugas dari gum. Karena tingkat
pemahaman yang kurang tadi maka biasanya siswa ABK memerlukan waktu lebih lama dalam
mengerjakan tugas. Dalam hal ini helper bertugas membantu memberikan arahan dalam
pengerjaan tugas, membantu siswa ABK memahami perintah dalam tugas tersebut serta
membantu siswa ABK mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan dalam mengerjakan tugas,
misalnya dalam memilih alat tulis, buku dan perlengkapan lainnya yang diperlukan seperti
penggaris, penghapus, pensil warna dll.

2 Helper mengkondisikan siswa ABK agar siap mengikuti pelajaran
Ketika pelajaran dimulai, siswa ABK biasanya tidak dapat langsung mengikuti pelajaran.

Terkadang mereka masih berlari-lari kesana kemari, bahkan dalam beberapa kasus, siswa ABK
tidak mau masuk kedalam kelas. Ada pula siswa ABK yang sudah mau masuk kelas dan
mengikuti pelajaran tetapi di tengah-tengah mereka mogok dan tidak mau mengikuti pelajaran
dan bahkan ada pula yang langsung meninggalkan mang kelas.

Yang dilakukan oleh helper agar siswa ABK siap dan mau mengikuti pelajaran adalah
mengkondisikan siswa ABK agar siap mengikuti pelajaran yaitu misalnya dengan menarik
perhatian siswa ABK dengan sesuatu yang disukainya.

Setelah siswa ABK mau masuk ke dalam kelas, helper hams tems menjaga mood ABK
agar tetap mau mengikuti pelajaran. Yang dilakukan oleh helper adalah misalnya dengan
menyelingi beiajar dengan permainan, beiajar sambil bernyanyi, atau membiarkan siswa ABK
istirahat sejenak dengan berjalan-jalan di dalam kelas atau di luar kelas dengan tetap didampingi
untuk kemudian memulai kembali beiajar.

3. Helper Mendengarkan Saat ABK Berkeluh Kesah
Untuk mengetahui kondisi ABK caranya adalah dengan mendengarkan ABK, keluh

kesahnya, perasaan bahagia atau sedih. ABK akan terbuka bila didengarkan dan diberi perhatian.
Dengan modal pemahaman terhadap apa yang dirasakan oleh ABK saat itu akan membantu



helper 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 helper akan menunda memberikan soal-soal atau tugas lainnya.

4. Helper Memeluk ABK saat Kondisi Emosinya tidak Stabil
Ketika kondisi emosi ABK sedang tidak stabil biasanya akan marah dan berperilaku di

luar kendali. Untuk mengatasi hal ini helper memeluk ABK agar merasa nyaman dan mampu
mengendalikan emosinya. Selain itu ABK juga diminta membaca Istighfar agar kembali tenang.

5. Helper Mengembangkan Empati saat Berkomunikasi dengan ABK
Kondisi emosi ABK yang sering tidak stabil membutuhkan tingkat empati yang tinggi

ketika akan berkomunikasi dengan ABK. Apakah perasaannya sedang sedih atau gembira, atau
ada permasalahan yang sedang dirasakan oleh ABK. Hal ini menjadi acuan bagi helper dalam
merancang pesan ketika berkomunikasi dengan ABK.

6. Helper menjaga kontak mata saat berkomunikasi dengan ABK
Salah satu tugas helper dalam mendampingi ABK adalah menyampaikan kembali materi

yang disampaikan gum agar materi dapat diserap dan dipahami oleh ABK. Selain itu juga helper
menyampaikan kembali instruksi dari gum berkaitan dengan pemberian tugas-tugas ataupun
latihan-latihan soal.

Dalam melakukan tugas itu helper selalu menjaga kontak mata dengan siswa ABK .
Karena siswa ABK cenderung tidak mau mendengarkan dan mengabaikan perintah , kontak
mata dilakukan untuk mempertegas instmksi dan arahan helper kepada ABK, untuk meyakinkan
helper bahwa ABK benar-benar mendengarkan Helper.

» 7. Helper memberikan penghargaan dan hukuman kepada ABK
Pemberian penghargaan atau hadiah tidak selalu bempa benda atau materi, helper

memberikan reward bempa kesempatan kepada siswa ABK untuk melakukan sesuatu yang
disukai, seperti boleh berlari-lari, boleh minum susu, boleh membuka bekal dll. Pemberian
penghargaan verbal juga seringkali dilakukan, seperti memberi pujian dengan kata-kata yang
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penuh motivasi, seperti hebat, pinter dll. Sebaliknya helper juga memberi punishment kepada
siswa yang tidak mau mengikuti pelajaran, dengan menghilangkan kesempatan siswa dalam
melakukan hal-hal yang disukainya, seperti tidak boleh main, tidak boleh membuka bekal dll.
Dan cara ini terlihat cukup efektif.

Pemberian penghargaan terhadap ABK akan mendorongnya untuk berbuat yang lebih
baik lagi. Tetapi pemberian penghargaan hams disesuaikan dengan suasana dan kondisi yang
ada dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Anak akan selalu senang dan bangga sehingga
tems termotivasi untuk menghasilkan karya yang lebih baik lagi.

8. Helper mengajak ABK bermain sambil beiajar
Suasana beiajar sangatlah penting bagi selumh siswa terlebih siswa ABK, suasana yang

nyaman dalam beiajar dapat diciptakan melalui bermain. Dengan beiajar sambil bermain proses
beiajar menjadi sangat menyenangkan. Proses beiajar yang menyenangkan dapat memotivasi
semangat beiajar siswa ABK. Selain untuk memotivasi, proses beiajar yang menyenangkandapat
meningkatkan perkembangan kreativitas.

Suasana yang menyenangkan lewat bermain mempakan salah satu strategi persuasi,
dimana langkah ini mempakan langkah dalam membuat siswa ABK berada dalam emosi yang
menyenangkan, dengan beiajar sambil bermain, anak mengalami suasana beiajar yang
menyenangkan, dengan suasana senang, sense of belonging anak terhadap apa yang tengah
dipelajari akan tercipta. Dalam kondisi yang demikian, maka proses beiajar akan mengahr
dengan begitusaja.

9 Helper memperkenalkan ABK dengan teman sekelas
Memperkenalkan teman sekelas dengan siswa ABK dapat menumbuhkan keakraban dan

kesukaan. Hal ini dapat menjadi faktor daya tarik ABK untuk kembali ke sekolah dan mengikut,
kegiatan beiajar di kelas. Keakraban yang tercipta dari memperkenalkan siswa ABK dengan
teman sekelasnya, dapat membuat ABK merasa nyaman karena berada di tengah lingkungan
yang sudah dikenalnya sehingga tercipta iklim komunikasi yang kondusif bagi siswa ABK yang
mendukung berlangsungnya komunikasi yang efektifdalam konteks kegiatan beiajar.



10. Helper membuat ABK berbaur dengan siswa lain
Membuat ABK berbaur dengan siswa lain bertujuan agar mereka dapat berinteraksi. Dari

interaksi yang terjadi diharapkan ABK terbiasa bersosialisasi. Interaksi yang terjadi ketika
siswa ABK di kondisikan untuk diam di kelas dan berbaur ditujukan agar terjadi proses
komunikasi yang bersifat sirkular sehingga terjadi saling mempengamhi yang diharapkan dapat
membawa pembahan baik dalam diri ABK.

Selain itu helper juga bemsaha menyatukan siswa ABK dengan siswa normal dalam setiap
kegiatan beiajar, seperti dalam pembagian kelompok, dalam pengerjaaan tugas kelompok, hal ini
dimaksudkan untuk mendorong kerjasama antara siswa ABK dengan siswa normal..

11. Helper berusaha membuat ABK lebih lama berada di dalam kelas
Agar memungkinkan terjadinya sosialisasi antara siswa ABK dengan siswa normal tentu

saja keduanya harus selalu berada pada ruang yang sama yaitu mang kelas. Tetapi sifat ABK
yang tidak dapat bertahan lama untuk diam disatu tempat mempersulit hal itu terjadi.

Yang dilakukan oleh helper agar sosialisasi antara siswa ABK dan siswa normal dapat
berlangsung dengan baik yaitu dengan membuat ABK merasa nyaman sehingga mereka dapat
bertahan lebih lama diam dikelas.

12 Helper membiasakan ABK melakukan kegiatan di kelas secara mandiri
Pembiasaan dilakukan pada kegiatan sehari-hari di sekolah, seperti saat kegiatan makan

siang mereka dibiasakan makan sendiri, tidak disuapi, meski makannya belum rapih. Begitu
pula saat kegiatan beiajar berlangsung, ketika selumh siswa diberi tugas menyusun dan
menempel puzzle siswa ABK dibiarkan mengerjakan sendiri tugasnya, dengan tetap didampingi
dan sesekali dibantu, bantuan diberikan saat siswa ABK meminta bantuan dan dianggap memang
benar-benar membutuhkan bantuan. Untuk kegiatan ke kamar kecil pun siswa ABK dibiasakan
melakukannya sendiri.

Dalam konteks menumbuhkan kemandirian anak dengan pembiasaan, helper
mengarahkan secara halus kebiasaan ABK, tanpa disadari lambat laun helper melepaskan
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bantuannya terhadap ABK ,dengan demikian siswa ABK terhindarkan dari rasa keterpaksaan
ketika melakukan sesuatu secara mandiri.

13. Helper memberi kepercayaan kepada ABK
Memberi kepercayaan kepada ABK dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa percaya diri

dalam diri ABK. Bentuk kepercayaan pada ABK yang diberikan helper misalnya adalah dengan
membiarkan siswa ABK mengerjakan tugas sendiri, seperti saat pelajaran menggambar mereka
diberi kepercayaan untuk memilih sendiri wama yang dianggapnya cocok, meski sebenamya
wama yang dipilihnya kurang cocok. Memilih sendiri tempat duduk, mengambil sendiri alat
tulis yang dibutuhkan adalah cara lain helper dalam memberi kepercayaan kepada ABK.

14. Helper menanamkan sikap disiplin kepada ABK
Helper menanamkan sikap disiplin dengan cara memperkenalkan aturan kelas kepada siswa

ABK, seperti ketika bel berbunyi berarti pelajaran akan dimulai dan ABK hams masuk kelas.
Ketika ketika jam pelajaran usai hams merapikan kembali buku dan alat tulis yang sudah
dipakai. Sepertinya sederhana, tetapi penerapannya sangatlah sulit, helper hams bemlang-u.ang
mengingatkan ABK. Dan terkadang pula helper memberikan hukuman kepada ABK yang
melanggar aturan dengan cara misalnya tidak boleh jajan dll.

C. Panduan Komunikasi Siswa terhadap ABK

Berikut ini adalah metode komunikasi yang dapat dilakukan oleh siswa normal dalam
berkomunikasi dengan siswa ABK di kelas :

1 Siswa Bersikap toleran terhadap ABK
Keberadaan kondisi ABK yang berbeda dengan siswa lainnya memerlukan toleransi dari

teman-teman lainnya. Toleransi ini akan membuat ABK merasa nyaman dan suasana kelas
dalam proses beiajar mengajar akan lebih kondusif.
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2. Siswa Membantu Mengingatkan ABK dalam Bersikap dan Mengerjakan Tugas
Misalnya mengingatkan ABK bila belum menyelesaikan mgas sekolah, mengingatkan

ketika ABK belum bersalaman dengan guru, mengingatkan ABK yang terlihat malas
mengerjakan soal atau mengingatkan ABK yang tems berlari-lari memutari kelas agar duduk
diam.

Selain itu juga mengingatkan ABK bila mereka bersikap tidak baik. Ketika mengeluarkan
kata-kata kasar, memukul teman maka akan langsung diingatkan oleh teman lain yang peduli.

3. Siswa Membantu Menkondisikan ABK di Kelas
Siswa sangat berperan dalam mengkondisikan kelas. Menjaga kestabilan kondisi ABK

adalah salah satu upaya untuk mengkondisikan kelas. Siswa tidak boleh mengganggu ABK agar
selalu dalam kondisi nyaman. Hal ini harus dijaga bersama dengan teman-teman sekelas.

4. Siswa Melakukan Pengulangan pesan yang disampaikan pada ABK
Melakukan pengulangan pesan yang disampaikan oleh ABK sering dilakukan oleh siswa

lain dengan maksud unmk mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh ABK. Ha. ini dilakukan
unmk mengurangi kesalahan dalam menafsirkan pesan.

5 Siswa Menggunakan Pesan Nonverbal untuk Memperkuat pesan Verbal
Dalam berkomunikasi pesan yang disampaikan kepada ABK diperkuat dengan ekspresi

wajah, tatapan mata, gerakan tangan atau gerakan tubuh untuk membanm ABK memaham, pesan
yang disampaikan. Ketika akan meminjam pensil wama mereka menyampaikan pesan verbal
meminjam sambil menunjuk pensil warna yang dimiliki oleh ABK, atau ketika mengingatkan
apakah ABK sudah mengerjakan PR, siswa menunjukkan Buku pada mata pelajaran yang ada
PR nya. Selain untuk memperjelas, pesan nonverbal juga disampaikan untuk memperkuat dan
meyakinkan ABK akan maksud pesan tersebut. Dan ketika mereka menginginkan respon dan
ABK maka secara otomatis menyertakan pesan nonverbal seperti suara lebih keras, irama lebih
lambat, dengan tatapan mata, bahkan dengan memegang bahu ABK, serta selalu memangg.1
nama ABK.



6. Siswa Membantu Kesulitan ABK

Keterbatasan secara fisik pada seorang ABK membuat dia membutuhkan pertolongan
dari teman ketika mau jajan atau ke kamar kecil. Sedangkan ABK yang mempunyai kekurangan
di bidang akademik membutuhkan bantuan dari siswa lain dalam menjelaskan soal-soal yang
diberikan oleh gum.

7. Siswa Menganggap ABK setara dalam permainan
Berbeda dengan pjoses beiajar di kelas dimana siswa normal menyadari keterbatasan yang

dimiliki oleh ABK sehingga banyak toleransi dan bantuan yang diberikan unmk ABK . Namun
ketika mereka bermain bersama di saat istirahat terlihat kesetaraan diantara mereka. 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.

8. Siswa Berbagi Cerita dengan ABK
Cerita ini bisa dilakukan kapan saja baik di sela-sela pelajaran sekolah, saal istirahat

maupun ketika makan siang bersama.

9. Siswa Memberikan Kesempatan Kepada ABK
Sebagai contoh ketika ABK ikut mengacungkan tangan ketika gum memberikan

pertanyaan. Biasanya ABK diberi kesempatan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan siswa sangat
senang ketika melihat ABK berani untuk menjawab pertanyaan gum dan hal ini jarang terjadi.

10. Membangun Komitmen Bersama Ketika Beiajar dan Bermain
Selama proses beiajar mengajar berlangsung temyata banyak komitmen yang walaupun

tidak disepakati secara formal atau tertulis hams ditaati bersama oleh selumh siswa. Ketika tidak
mengerjakan PR akan ada sanksi yang diberikan. Hal ini juga diberlakukan bagi ABK yang
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memiliki kewajiban yang sama dalam mengerjakan PR. Kalau membuat keributan di kelas juga
akan kena tegur atau sanksi. ABK yang susah mengendalikan diri, atau selalu membuat keonaran
akan dipisah dari kelas dan dimasukkan ke ruang Bimbingan Penyuluhan. Begitu juga ketika
bermain bersama ada aturan-aturan dalam permainan yang menuntut komitmen agar dipatuh,
bersama sehingga permainan menjadi menyenangkan. Ketika ABK ikut serta dalam permainan
tersebut maka juga hams memiliki komitmen mengikuti aturan-aturan dalam permainan.

11 Siswa dan ABK Menjadi Tutor Sebaya Bagi Temannya
ABK juga bisa berperan sebagai mtor bagi temannya yaitu pada saat ABK merasa unggul

pada bidang tersebut Seorang ABK yang memiliki keahlian menggambar sering menjadi
mjukan 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 dan temannya
ketika hams mengerjakan mgas yang menggunakan komputer.

12 Kepercayaan kepada Teman yang Ditunjuk Sebagai Pemimpin
Saat seorang ABK dipilih gum menjadi Imam dalam sholat temyata bisa diterima dengan

baik oleh teman-teman lain. Kepercayaan dari guru direspon oleh ABK dengan menjadi Imam
yang baik mampu berkonsentrasi sehingga bacaan dalam sholatnya benar .Teman-teman lam d,
kelas yang menjad, makmumnya juga percaya pada ABK yang menjadi Imam dalam sholat
berjamaah hari itu. Sholat berjalan tertib karena terbangunnya kepercayaan semua pihak.

13 Siswa Mengembangkan Empati saat Berkomunikasi dengan ABK
Siswa bemsaha menerima perbedaan kondisi ABK termasuk ketika melakukan

komunikasi. Siswa bemsaha memahami ketika ABK sedang dalam kondisi yang emosional yang
ditunjukkan dengan marah di kelas atau membuang barang temannya. Maka siswa bemsaha

- tidak terpancing dan membiarkan emosi ABK reda terlebih dahulu. Dalam kelas ink.usif s.swa
terbiasa melakukan empati terutama bila berkomunikasi dengan ABK.
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14. 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.

15. Siswa Memberikan Apresiasi atas Prestasi ABK

Siswa terbiasa memberikan apresiasi terhadap apa yang dicapai oleh teman lainnya.

Apresiasi yang diberikan biasanya bempa tepuk tangan atau pujian lainnya Apresiasi ini mampu

meningkatkan semangat siswa terutama ABK karena hal ini dapat meningkatkan rasa percaya

diri ABK. Bentuk lain apresiasi yaitu dengan menyampaikan pada teman dan gum tentang

keberhasilan ABK
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