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Abstrak 

 
Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam pembangunan manusia Indonesia. Salah satu 

model pendidikan yang mengakomodasi keragaman peserta didik termasuk siswa berkebutuhan 

khusus adalah pendidikan inklusif. Kelas inklusif memungkinkan siswa reguler dan berkebutuhan 

khusus saling belajar dan menghargai perbedaan. Lebih penting, guru memberi perhatian pada 

kebutuhan setiap peserta didik. Pendidikan inklusif bermaksud berkontribusi pada pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya. Fakta di lapangan masih jauh dari ideal. Tujuan kajian ini adalah 

memotret pelaksanaan pendidikan inklusif sekaligus memberikan tips-tips guna mendukung 

implementasi yang lebih baik, khususnya pengelolaan kelas inklusif, dengan siswa tunarungu-

wicara. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan pengamatan lapangan. Siswa dengan 

ketidakmampuan mendengar, seringkali tidak belajar seperti siswa lainnya. Mereka sebagai 

“pupuk bawang”. Situasi ini tidak selaras dengan konsep pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya yang menjangkau semua anak ‘tanpa terkecuali’. Penulis memberikan tips-tips untuk 

keberhasilan kelas inklusi yang menerima siswa tunarungu-wicara: 1) Sekolah melakukan 

sosialisasi konsep pendidikan inklusi bagi stakeholder terkait, dibarengi penyediaan infrastruktur 

yang memadahi. 2) Guru dan tenaga kependidikan dibekali pengetahuan dan ketrampilan untuk 

mendidik siswa tunarungu-wicara, seperti penguasaan bahasa isyarat. 3) Bekerja sama dengan 

orangtua untuk bersikap inklusif. 4) Calon siswa berkemampuan beda dipersiapkan secara 

memadai. 5) Guru Pendamping Khusus. 6) Pengelolaan kelas inklusif yang memperhatikan setiap 

kebutuhan siswa. 

 

 

Kata Kunci: Keragaman peserta didik; pembangunan manusia Indonesia seutuhnya; pendidik-an 

inklusif; tunarungu-wicara. 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Pendidikan inklusi menjadi salah satu alternatif pendidikan yang dilegalkan 

oleh Pemerintah Indonesia, khususnya di bawah Kementerian Pendidikan 

Nasional. Seperti telah kita pahami, pendidikan bagi siswa-siswi berkebutuhan 

khusus juga diwadahi di dalam pendidikan luar biasa, yang prakteknya telah 

dilaksanakan jauh sebelum konsep pendidikan inklusi dilahirkan.  

Sampai dengan saat ini, penyandang disabilitas memiliki dua pilihan untuk 

bersekolah, yaitu melalui sekolah inklusi atau sekolah khusus. Ketersediaan 

sekolah khusus memang tidak banyak. Sekurang-kurangnya ada satu sekolah luar 

biasa di satu kabupaten. Sebelum sistem sekolah inklusi diterapkan, ada banyak 

anak penyandang disabilitas tidak ke sekolah, karena keterbatasan jumlah SLB. 
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Lebih-lebih, ketersediaan sekolah khusus ini berada di di area perkotaan, yang 

sulit dijangkau oleh penyandang disabilitas yang tinggal di pelosok-pelosok atau 

pedesaan.  

Untuk itu, kebijakan mengenai pendidikan inklusi pada akhirnya memberikan 

peluang kepada lebih banyak penyandang disabilitas untuk dapat mengakeses 

layanan pendidikan. Hal ini sesungguhnya merupakan suatu kondisi yang ideal, 

karena penyandang disabilitas difasilitasi untuk mengakses pendidikan dengan 

sistem mainstream atau arus utama. Ada hal yang sangat positif dengan adanya 

pendidikan inklusi ini, yakni unsur sosialisasi, dimana siswa berkebutuhan khusus 

dapat berinteraksi dengan siswa-siswi lain yang tanpa kebutuhan khusus dan 

sebaliknya. Akan tetapi tujuan yang ideal tersebut tidak segaris dengan kualitas 

pembelajaran yang dapat diterima oleh siswa berkebutuhan khusus. 

Faktanya, siswa berkebutuhan khusus seringkali hanya menjadi pupuk bawang 

yang lebih sebagai hadir di dalam kelas, tetapi tidak bisa turut belajar. Mengapa 

demikian, karena pada dasarnya konsep pendidikan inklusi bukanlah secara latah 

dapat diterapkan begitu saja secara asal-asalan. Tidak hanya di Indonesia, praktek 

pendidikan Inklusi ternyata mensyaratkan berbagai hal, seperti yang dikemukakan 

Adoyo, P. O. (2007) dari Kenya yang melakukan penelitian terhadap praktek 

pendidikan inklusi inklusi untuk siswa tunarungu-wicara. Pendidikan inklusi bagi 

anak-anak tunarungu menuntut penyediaan fasilitas yang relevan seperti 

kompetensi pendidik dalam menggunakan bahasa isyarat, alat bantu dengar dan 

interpreter yang sesuai selain memperhatikan fungsi juga perlu 

mempertimbangkan seperti apakah lingkungan anak tersebut bertumbuh dan 

berkembang.  

 

A.1 Permasalahan 

Salah satu masalah terbesar dari pendidikan inklusi di Indonesia adalah 

masalah pengelolaan kelas pada setting kelas inklusi. Lebih tepatnya, masalah 

yang diangkat dalam makalah terapan ini adalah bagaimanakah sekolah dan guru 

mengelola kelas inklusif? 
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A.2 Tujuan Pembahasan 

Tujuan yang mau dicapai dari penulisan makalah terapan ini adalah untuk 

memberikan tawaran yang bersifat solutif dalam rangka mengantisipasi dan 

mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan kelas inklusif. 

Beberapa tawaran berupa tips atau kiat didasarkan pada pengalaman praktek 

lapangan, hasil pengamatan, studi literatur yang telah dilakukan oleh penulis 

terhadap pengelolaan kelas inklusif. 

 

B. TINJAUAN TEORETIS 

 

Carlette Jacson Hardin, dalam bukunya “Creating Safe and Welcoming 

Classroom for All Students” mengutip sebuah simpulan yang menyatakan bahwa 

banyak pendidik meyakini, untuk menjadi guru yang sukses di kelas, guru harus 

memahami dan memperlakukan siswa mereka sebagai individu. Pendekatan 

akomodasi mengharuskan para guru untuk mengadaptasi situasi kelas yang terdiri 

dari berbagai etnis siswa, status sosial ekonomi, konteks, jenis kelamin, dan 

karakteristik individu lainnya (Grossman, 1995) serta siswa dengan kebutuhan 

khusus.  

Banyak guru melihat masuknya siswa berkebutuhan khusus di kelas mereka 

sebagai berkah, memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk belajar toleransi 

dan penerimaan. Lebih-lebih di kalangan masyarakat yang agamis seperti di 

Indonesia, menerima penyandang disabilitas di dalam kelas diantara siswa-siswi 

“normal” adalah suatu yang bersifat “ibadah”. Oleh karenanya, hal tersebut 

dianggap oleh sebagian guru sebagai bagian dari tindakan amal yang bersifat 

pilantropis. Sayangnya, dengan landasan berpikir dan berorientasi keagamaan 

(faith based) seperti ini, seolah-olah seorang guru hanya harus berbelas kasih, 

mengasihani anak-anak berkebutuhan khusus di dalam kelas. Dampak yang 

ditimbulkannya adalah kurangnya perhatian guru atau sekolah terhadap kebutuhan 

khusus dari anak ini. Belas kasih dan karya amalilah mendasari tindakan di dalam 

lingkup dunia akademis, sering kali menempatkan penyandang disabilitas atau 

siswa berkebutuhan khusus lainnya sebagai obyek berbelas kasih. Sikap belas 

kasih bukanlah sikap yang buruk, akan tetapi sering tanpa sadar menghantarkan 
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seseorang pada satu tindakan bahwa kita harus berbuat baik demi pahala dan 

dengan mendapat pahala kita akan memperoleh surga. 

Orang lain atau guru yang lain melihat inklusi sebagai beban. Barangkali, guru 

yang melihat secara demikian telah menyadari betapa tidak mudahnya 

mengakomodasi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus ini. Tidak saja 

memikirkan apa yang menjadi kebutuhan khusus siswa difabel itu saja, 

malainkan, bagaimana dia sebagai seorang guru harus membagi perhatian dengan 

siswa-siswa yang lainnya. Dengan kata lain guru melihat masuknya siswa 

berkebutuhan khusus ke dalam kelas mereka memiliki dampak pada keberhasilan 

siswa tersebut dan lingkungan kelas secara keseluruhan. Weinstein dan Mignano 

(1997) mencatat, ruang kelas yang benar-benar inklusif adalah mereka di mana 

siswa belajar dan bekerja sama, di mana keberagaman tidak hanya ditoleransi 

tetapi dihargai dan dihormati serta dielaborasi. 

Dimasukkannya siswa dengan kebutuhan khusus ke dalam arus utama 

pendidikan atau kelas reguler menyajikan tantangan khusus. Keberhasilan 

integrasi siswa kebutuhan khusus mengharuskan para guru untuk memahami sifat 

kekhususan masing-masing siswa, untuk menggunakan strategi pengajaran dan 

managemen kelas yang efektif dan untuk berkolaborasi dengan guru lain, para 

profesional, orang tua dan lembaga masyarakat. Setiap siswa yang diidentifikasi 

memiliki kecacatan atau disabilitas harus memiliki Program Pendidikan 

Individual (IEP) yang menguraikan kebutuhan spesifik, akomodasi yang 

diperlukan, dan hasil yang diharapkan. Guru harus membiasakan diri dengan IEP 

masing-masing siswa dan memahami akomodasi yang diperlukan. 

Namun, tidak jarang dan bahkan yang kebanyakan terjadi adalah sekolah 

sesungguhnya tidak memiliki kesiapan untuk menerima siswa berkebutuhan 

khusus. Hal yang paling elementer adalah guru yang tidak memiliki pengetahuan 

dan kecakapan untuk mengelola kelas dengan banyak keunikan siswa. Belum lagi 

dalam hal penyediaan sarana dan prasarana (infra struktur) yang dimiliki oleh 

sekolah tersebut. Bukan rahasia lagi, sekolah menerima siswa berkebutuhan 

khusus lantaran berkaitan dengan “tangkapan” bantuan operasional sekolah yang 

lebih, karena ada sejumlah keperluan yang akan digunakan untuk operasional 

sekolah sebagai sekolah inklusi. Tetapi penting untuk mempertanyakan apakah 
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guru telah diperlengkapi dengan profesionalitas sebagai guru kelas inklusif? 

Bagaimanakah guru memanage kebutuhan khusus para siswanya, mengelola 

perilaku siswa yang sering tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kelas pada 

umumnya? 

Untuk masalah perilaku yang tidak sesuai namun kurang serius, memerlukan 

penyesuaian harapan dari guru dan sesama siswa. Evertson et al (2000) 

menyarankan untuk mengabaikan perilaku minor yang tidak pantas, memperkuat 

perilaku yang dapat diterima dan mengurangi pemicu stres bagi siswa lainnya. 

Lingkungan yang terstruktur yang dapat mendukung perilaku positif adalah kunci 

untuk membantu siswa berkebutuhan khusus merasa aman dan diterima. 

Makalah ini akan memberikan perhatian secara lebih spesifik untuk 

management kelas untuk menerima siswa berkebutuhan khusus dengan gangguan 

pendengaran atau yang sering disebut sebagai tunarungu. Sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh Luckner & Harold melakukan penelitian mengenai pendidikan 

anak tunarungu yang kemudian menyimpulkan bahwa tidak sedikit tunarungu dan 

yang mengalami gangguan pendengaran berat mampu mengatasi keterbatasan 

mereka bahkan mencapai kesuksesan hidup. Selanjutnya, Luckner & Harold 

(2012) mengemukakan bahwa seorang pendidik perlu memahami bahwa 

mayoritas anak-anak tunarungu-wicara masuk sekolah dengan (1) bahasa, kosa 

kata, bahkan buta huruf; (2) kesenjangan pada latar belakang dan area 

pengetahuan; (3) pengetahuan dan penggunaan strategi pembelajaran tidak 

memadai; (4) keterampilan sosial yang buruk; dan (5) ketergantungan pada alat 

bantu. Selain mempertimbangkan lima tantangan ini, pendidik harus ingat bahwa 

ketika siswa dengan gangguan pendengaran yang terima di kelas pendidikan 

umum, akses terhadap penyampaian informasi selama kelas berlangsung dapat 

berkurang secara signifikan. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Millet dan Pamela,  memastikan bahwa 

siswa tunarungu-wicara dapat mengikuti pelajaran di sekolah dengan berbagai 

persyaratan. Diantaranya pihak sekolah harus menyediakan akomodasi yang 

sesuai dan memadai.  Hal ini tidak gampang untuk dilakukan. Untuk itu  

diperlukan keahlian, waktu, biaya dan dukungan dari lembaga, agar dapat 

terlaksana dengan baik. Mahasiswa di York University - Canada termasuk yang 
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beruntung karena memperoleh semua dukungan tersebut. Bahkan untuk 

memastikan bahwa pebelajar tunarungu-wicara dan yang mengalami kesulitan 

mendengar dapat belajar sebagaimana pebelajar mendengar lainnya, telah dibuka 

program penelitian untuk mengeksplorasi cara lebih lanjut agar siswa dengan 

gangguan pendengaran dan disabilitas lainnya dapat mengakses pendidikan yang 

lebih tinggi dengan lancar, dengan berorientasi kedepan menggunakan 

pembelajaran online dan eksplorasi teknologi baru (Millett, 2009). 

Penelitian lain yang menyoroti perbedaan proses belajar dan kognisi pada 

siswa tunarungu dan gangguan pendengaran, ditandai dengan cara mereka 

berinteraksi seperti dikemukakan oleh Xie Yuhan (2013), sesama tunarungu 

sebaya di dalam setting kelas inklusif berinteraksi secara aktif, dan mereka 

mampu menggunakan strategi inisiasi mereka berdasarkan status pendengaran 

mereka. Namun mereka mengalami lebih banyak kegagalan dalam interaksi 

dengan anak-anak yang berpendengaran normal, khususnya ketika mereka 

mencoba untuk memulai dan memasukkan kelompok siswa mendengar yang 

sebaya. Selain itu, anak-anak dengan masalah pendengaran tidak pandai menjaga 

interaksi dengan anak-anak yang mendengar. Hal itu dipengaruhi oleh adanya 

perbedaan pemahaman berbahasa dan bicara, status pendengaran, kekariban, 

modus komunikasi yang digunakan dalam interaksi dan koklea tanam serta alat 

bantu dengar. 

Penelitian dengan judul Challenges faced by Hearing Impaired pupils in 

learning: A case study of King George VI Memorial School telah dlakukan oleh 

Mpofu & Chimhenga (2013) dengan berbagai macam FGD. Poin-poin yang 

kemudian disarankan adalah guru hendaknya mampu berbahasa isyarat, atau 

mengangkat penterjemah (interpreter) yang dapat membantunya dalam proses 

belajar mengajar. Guru perlu mengembangkan empati terhadap siswa tunarungu 

sehingga mereka merancang kegiatan, dan strategi yang memastikan bahwa siswa 

belajar pelajaran yang tengah diajarkan. Selain itu, ada kebutuhan bagi guru untuk 

memberikan garis besar pelajaran, catatan kuliah dan handout kepada penerjemah 

yang membantu siswa tunarungu sehingga mereka bisa membaca informasi 

terlebih dahulu dan jika mungkin pebelajar dapat memperoleh bantuan dari orang 

tua dan pembantu lainnya. Penerjemah bahasa isyarat sebaiknya diizinkan untuk 
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melihat garis besar pelajaran, catatan guru sebelum pelajaran dimulai sehingga 

dapat menafsirkan informasi secara efektif kepada siswa. 

Menurut Berke (2013) belajar bersama, atau interaksi orang tua dan anak 

dengan sebuah buku, adalah cara yang efektif untuk mempromosikan bahasa dan 

kemampuan membaca, kosakata, pengetahuan gramatikal, dan kesadaran 

metalinguistik termasuk untuk tunarungu. Keluarga dengan anak-anak tunarungu, 

terutama mereka yang memiliki orang tua yang tuli, sering memanfaatkan atribut 

isyarat visual anak-anak mereka daripada hanya mengandalkan pendengaran yang 

tersisa. Semua ibu tunarungu dalam penelitian yang dilakukan oleh Berke, 

menemukan cara untuk membuat hubungan antara bahasa visual mereka, bahasa 

isyarat dan teks cetak. Contohnya termasuk penggunaan chaining, memberikan 

definisi tentang sesuatu, menafsirkan kata dari Bahasa Inggris, menjelaskan 

perbedaan ejaan dua kata yang mirip, menjelaskan makna sajak atau rima, dan 

menjelaskan ukuran font, menggunakan bahasa isyarat untuk menjelaskan 

perbedaan antara bahasa lisan dan bahasa isyarat dan lain sebagainya. Dalam hal 

ini, Berke bermaksud memberikan penjelasan bahwa untuk pengelolaan kelas 

inklusi yang melibatkan siswa tunarungu-wicara dan kesulitan mendengar, 

menjadi penting untuk melibatkan pihak keluarga atau orang tua. Keterlibatan 

mereka dalam belajar dan kepedulian pada materi pelajaran yang diberikan di 

sekolah menjadi bagian pembelajaran siswa tunarungu. 

 

C. FAKTA-FAKTA LAPANGAN 

 

Beberapa sekolah menerima siswa tunarungu-wicara ke dalam kelas reguler 

mereka dengan mengandalkan bahwa si siswa memakai alat bantu dengar, dan 

masih dapat mendengar dengan baik. Sehingga guru tidak perlu untuk 

menggunakan bahasa isyarat atau komunikasi total pada saat mengajar. Artinya, 

guru di dalam kelas ini tidak melakukan pengelolaan kelas sebagai kelas yang di 

dalamnya terdapat siswa berkebutuhan khusus. Padahal dalam kenyataannya, 

siswa tersebut tidak bisa secara optimal menangkap penjelasan yang diberikan 

oleh guru, oleh karena alat bantu dengarnya tidak berfungsi secara baik. Alih-alih 

mereka bisa mendengar, mengatur alat bantu dengarnya sendiri saja tidak 

dilakukan, sampai-sampai sering didapati bahwa alat bantu dengar yang dipakai 
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justeru mengeluarkan bunyi yang tidak disadari oleh si pemakai. Fakta ini banyak 

dijumpai di sekolah-sekolah inklusi.  

Fakta lain yang dapat diangkat adalah guru di sekolah khusus tipe B. Penulis 

dapat menghitung dengan jari, berapa guru yang dalam pengajarannya 

menggunakan bahasa isyarat atau komunikasi total. Mereka mengajar dengan 

hanya “kadang-kadang” mengeraskan suaranya. Mereka tidak pernah melakukan 

pengecekan, apakah sang siswa yang tidak bisa mendengar dan berbicara bahasa 

lisan itu memahami apa yang dijelaskannya. Mengapa hal itu terjadi, tidaklah lain 

karena tidak ada peraturan yang ketat mengenai penggunaan bahasa isyarat dan 

lemahnya kontrol dari pimpinan sekolah.  

Kembali ke kelas inklusi dimana siswa tunarungu-wicara dan yang kesulitan 

mendengar menjadi salah satu peserta pebelajar di dalam kelas itu. Selain tidak 

menggunakan beberapa teknik dan metode mengajar yang tepat yang dapat 

memenuhi kebutuhan setiap siswa, ternyata upaya untuk mendapatkan guru 

pendamping khususpun tidak dilakukan. Maka dalam konteks ini, bukanlah 

implementasi kelas inklusif, melainkan implementasi dari kelas integratif. Kelas 

integratif artinya kelas yang menerima siswa bekebutuhan khusus (tunarungu-

wicara), namun sang siswa sendiri yang harus berusaha untuk mengikuti cara, 

teknik dan metode pengajaran yang dilterapkan oleh guru, yang rata-rata tidak 

memperhatikan kebutuhan siswanya satu demi satu. Dalam hal ini, siswa 

berkebutuhan khusus terpaksa harus mengikutu pola reguler yang ada di dalam 

kelas itu, sehingga tidak jarang mereka tidaklah lebih dari pupuk bawang, yang 

hanya hadir di dalam kelas namun tidak bisa belajar seperti yang dilakukan oleh 

teman-teman mendengar lainnya. 

Guru Pendamping Khusus (GPK) yang pada mulanya disiapkan untuk 

membantu siswa-siswi berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler 

ini, hanya muncul di awal-awal dimulainya sekolah inklusi. Perlahan dan pasti, 

satu demi satu, GPK menjadi tidak muncul lagi, bahkan tidak terdengar lagi. 

Kenyataan lain yang dapat diangkat terkait dengan GPK adalah adanya kebijakan 

yang menyatakan bahwa GPK diambil dari guru-guru SLB di wilayah tersebut. Di 

Malang, kebijakan itu berjalan hanya beberapa semester saja. Setelahnya lebih 

banyak mengemuka kekuatiran akan berkurangnya jumlah siswa di SLB jika 
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pendidikan inklusi benar-benar diterapkan dan menjadi lebih populer dari SLB. 

Maka seperti tidak ada penyelesaian, SLB dan Sekolah Inklusi menjadi semacam 

persaingan, sehingga kebijakan tentang GPK yang diambil dari SLB, perlahan-

lahan tidak ada wujudnya lagi. Pada tahun 2008-2010, Dinas Pendidikan Kota 

Malang bekerja sama dengan Yayasan Bhakti Luhur dalam hal pelatihan guru 

pendamping khusus. Namun program ini hanya berjalan dengan penyelenggaraan 

sekali pelatihan bagi 60 guru pendamping khusus. Dan pada gilirannya mereka 

harus bertugas sebagai GPK ke berbagai sekolah inklusi yang berjarak lebih jauh 

dari locus utama kerjanya, maka sudah bisa diprediksi, bahwa program ini tidak 

berjalan, lebih-lebih dengan sistem remunerasi yang dinilai tidak membawa 

benefit bagi sang GPK. 

Dengan keadaan yang demikian, nasib siswa berkebutuhan khusus termasuk 

siswa yang tunarungu-wicara di dalam kelas inklusi menjadi siswa yang 

vulnarable atau yang beresiko untuk drop out. Bagaimana tidak, karena guru tidak 

mengelola kelasnya sebagai kelas yang inklusif dengan membuat program 

pembelajaran individual dan tidak memperlengkapi diri dengan berbagai 

pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan. Kalaupun mereka tidak drop out, 

mereka akan tetap ada di sekolah itu dengan diuntungkan oleh adanya kebijakan 

bahwa  tidak ada siswa yang tinggal kelas. Akan tetapi pada giliran kelulusan 

nanti, siswa ini akan tamat, namun tidak memiliki kompetensi yang seharusnya 

sebagai siswa lulus Sekolah Dasar misalnya. Bahkan tidak sedikit dari mereka 

yang telah dinyatakan tamat dari sekolah reguler, namun faktanya mereka tidak 

dapat membaca tulisan, apalagi membaca pemahaman.  

 

D. TAWARAN UNTUK PENGELOLAAN KELAS INKLUSIF 

 

Berdasarkan kerangka teori yang digunakan sebagai referensi dalam makalah 

terapan ini serta berangkat dari pengalaman lapangan yang mengangkat fakta-

fakta dan praksis pendidikan inklusi, maka penulis menawakan beberapa 

pendekatan untuk keberhasilan pendididkan inklusi terlebih bagi pebelajar 

tunarungu dan berkesulitan mendengar secara berjenjang, mulai dari persiapan 

atau preparasi sampai dengan penyediaan sistem kontrol dan evaluasi pelaksanaan 

pembelajaran di dalam kelas. 
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1. Pihak Sekolah dan Penyelenggara Pendidikan 

Persiapan sekolah meliputi kebijakan sekolah terhadap pendidikan inklusi, 

pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi dan prosedur standar 

operasional pelaksanaan pendidikan inklusi, termasuk instrumen pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi.  

Selanjutnya, sekolah melakukan sensitisasi (atau sosialisasi) mengenai 

pelaksanaan pendidikan inklusi tersebut kepada para guru dan tenaga 

kependidikan, persiapan siswa-siswi, persiapan bagi orang tua, persiapan bagi 

masyarakat sekitarnya, termasuk yang cukup esensial adalah persiapan sarana 

dan prasarana penyelenggaraan pendidikan inklusi. Tidak kalah penting yang 

harus dipersiapkan oleh sekolah adalah mengenai aksesibilitas lingkungan 

yang meliputi aksesibilitas lingkungan fisik dan non fisik.  

2. Pihak Guru dan Tenaga Kependidikan 

Setiap guru di sekolah tersebut diwajibkan untuk mengikuti pelatihan 

mengenai siswa berkebutuhan khusus. Untuk penerimaan siswa berkebutuhan 

khusus tunarungu-wicara dan kesulitan mendengar, guru kelas dilatih agar 

mampu menggunakan bahasa isyarat pada saat mengajar. Lebih dari itu, guru 

juga dilatih untuk mengelola kelas yang heterogen, menyusun rencana 

pengajaran individual sesuai dengan kebutuhan siswa. Memperlengkapi guru 

dengan memperkaya metode mengajar dan penggunaan bahan ajar yang 

bervariasi termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah 

penting dan wajib dilakukan oleh sekolah.  

3. Pihak Siswa dan Orang Tua 

Siswa-siswi di kelas reguler, memerlukan pemahaman yang baik mengenai 

siswa berkebutuhan khusus. Kepada mereka dan para orang tua perlu untuk di 

pahamkan mengenai karakteristik tiap-tiap kebutuhan khusus siswa. Bersikap 

menghargai perbedaan dan menghormati keunikan siswa lain merupakan 

sikap-sikap yang harus ditanamkan kepada peserta didik lain, termasuk 

kepada para orang tua.  

4. Pihak Calon Siswa. 

Calon siswa berkebutuhan khusus, dalam hal ini adalah siswa tunarungu-

wicara dan kesulitan mendengar sangat penting dilakukan. Hal ini bisa 
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dilakukan dengan cara bekerja sama dengan SLB B, dan menempatkan calon 

siswa inklusi ini di sekolah tersebut sebagai bentuk dari masa transisi. 

Kecakapan dasar siswa seperti membaca, menulis dan berhitung supaya 

dilakukan di masa transisi ini dengan harapan, ketika masuk di kelas reguler, 

tingkat kesulitan yang dihadapi oleh guru kelas inklusi tidak terlalu banyak. 

Pengalaman di Bhakti Luhur, seorang siswa tunarungu-wicara membutuhkan 

persiapan selama satu tahun sebelum mereka dimasukkan ke dalam kelas 

reguler di Sekolah Dasar. Selama masa persiapan, mereka diajari dengan 

kecakapan dasar 3 M (membaca, menulis dan menghitung). Jika tidak ada 

SLB B yang dapat melakukan hal ini, maka sekolah dapat bekerja sama 

dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki program untuk preparasi 

pendidikan inklusi, seperti Gerkatin, Akar Tuli atau Forum Malang Inklusi. 

5. Pelatihan Guru Pendamping Khusus. 

Untuk memastikan bahwa siswa berkebutuhan khusus dapat belajar seperti 

peserta belajar lainnya di kelas reguler, maka diperlukan seorang guru 

pendamping khusus. Guru pendamping khusus idealnya adalah guru yang 

memiliki latar belakang dari pendidikan luar biasa. Namun tidak mudah 

untuk menerapkan hal ini, karena rata-rata mereka telah memiliki pekerjaan 

yang cukup padat di sekolah luar biasa dimana mereka ditugaskan. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan pelatihan guru pendamping khusus. Pesertanya 

dapat berasal dari guru di sekolah-sekolah yang memiliki siswa berkebutuhan 

khusus. Akan lebih baik, jika guru tersebut memiliki latar belakang psikologi 

pendidikan atau bimbingan konseling. Materi pelatihan guru pendamping 

khusus dapat berupa pengenalan dan karakteristik masing-masing disabilitas, 

penggunaan dan pemeliharaan alat bantu, termasuk alat bantu dengar, cara 

berkomunikasi, sikap-sikap yang inklusif dan cara-cara untuk mengatasi 

perilaku bullying yang kerap menimpa siswa berkebutuhan khusus di sekolah 

inklusi. Selain itu, kerja sama dengan guru kelas dan guru bidang studi juga 

merupakan bagian mater pelatihan yang tidak boleh ditinggalkan.  

6. Manajemen Kelas dan Monitoring Kelas Inklusi 

Guru memiliki tanggung jawab yang sentral di dalam pengelolaan kelas. 

Namun tidak dapat dipungkiri, tanggung jawab tersebut juga berkaitan 
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dengan kebijakan dan fasilitasi oleh pihak sekolah. Pengelolaan kelas yang 

baik untuk dapat mengakomodir siswa berkebutuhan khusus seperti 

tunarungu-wicara atau berkesulitan mendengar adalah kunci keberhasilan 

pendidikan bagi setiap peserta didik di dalam kelas.  

Guru tidak akan dapat melihat seluruh kebutuhan, potensi dan harapan dari 

setiap siswa, jika tidak dibantu oleh adanya pihak yang melakukan 

monitoring. Monitoring dan evaluasi biasanya dilakukan oleh sistem 

penjamin mutu internal dan eksternal dari sekolah tersebut. Oleh karenanya, 

pelaksanaan monitoring penyelenggaraan kelas inklusi perlu dilakukan secara 

berkelanjutan dengan melibatkan pihak dari luar yang lebih ahli, seperti dari 

fakultas-fakultas pendidikan, ahli pendidikan inklusi, organisasi penyandang 

disabilitas yang relevan, untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan 

pendidikan inklusi melalui pengelolaan kelas yang aman dan ramah bagi 

setiap siswa.  

 

E.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dalam rangka pengelolaan kelas yang aman dan ramah bagi setiap pebelajar, 

maka salah satu kunci suksesnya adalah ditangan seorang guru. Dalam hal 

pengelolaan kelas inklusif yang melibatkan peserta didik tunarungu-wicara, guru 

hendaknya memerhatikan beberapa hal berikut ini. 

1. Dalam diri seorang guru, hendaknya memiliki pemahaman akan berbagai 

latar belakang siswa yang menjadi landasan baginya untuk membangun 

sikap positif dan mengelola kelas serta menerapkan strategi pembelajaran 

yang tepat untuk semua siswa. Penggunaan bahasa isyarat baik SIBI 

(Sistem Isyarat Bahasa Indonesia) maupun Bisindo (Bahasa Isyarat 

Indonesia) sebaiknya dikuasai oleh guru. Jika tidak, pilihannya adalah 

guru pendamping khusus. 

2. Setiap guru hendaknya dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, 

aman dan ramah bagi semua siswa. Untuk itu, pendidikan bagi calon guru 

hendaknya menyertakan materi pengelolaan kelas inklusif dan 

penanganan terhadap kebutuhan khusus peserta didik (karakter 
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tunarungu, komunikasi tunarungu, sikap yang inklusif) termasuk tingkah 

laku yang “misbehavior”. 

3. Sekolah dan para guru hendaknya menjalin kerja sama dengan para orang 

tua, karena pendidikan di sekolah yang baik, adalah yang terkoneksi 

dengan keluarga. 

4. Karena di Indonesia menerapkan sistem pendidikan inklusi dan sekaligus 

pendidikan khusus, maka antara kedua sistem sebaiknya bersifat 

komplementer, dan tidak menjadikan salah satunya sebagai saingan atau 

sebaliknya saling melempar tanggung jawab. 

 

F. DAFTAR PUSTAKA 

 

Berke, Michele. (2013). Reading Books With Young Deaf Children: Strategies for 

Mediating Between American Sign Language and English California School 

for the Deaf, California School for the Deaf, Journal of Deaf Studies and 

Deaf Education. 18: 299-311 

Hardin C., Jacson (2004). Effective Classroom Management: Models and 

Strategies for Today’s Classrooms, Chapter 14: Creating Safe and 

Welcoming Classroom for All Students, Austin Peay State University, Ohio, 

Pearson-Merril-Printice Hall. 

Luckner, John and Harold, Johnson (2012). Helping Students Who Are  Deaf or 

Hard of Hearing Succeed. TEACHING Exceptional Children, 44 (4): 58-67. 

http://www.dcmp.org. 

Mpofu, John & Chimhenga, Sylod (2013). Challenges faced by Hearing Impaired 

pupils in learning: A case study of King George VI Memorial School, IOSR 

Journal of Research & Method in Education, 2 (1) : 69-74 

Millett, Pamela (2009). Accommodating Students with Hearing Loss in a Teacher 

of the Deaf/Hard of Hearing Education Program. York University, Toronto, 

Ontario, Canada. Journal of Educational Audiology 15 : 84-90. 

Yuhan, Xie (2013). Peer Interaction of Children with Hearing Impairment. 

Faculty of Education, Sichuan Normal University, Chengdu, China. 

International Journal of Psychological Studies. 5 (4): 17-25. 

 

http://www.dcmp.org/

