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Lampiran 3 

 

Variabel Indikator 1 2 3 4 

Tujuan 
Program 

Kebijakan dibuat 
berdasarkan kebutuhan 
masyarakat 

 

Kebijakan dibuat 

tanpa adanya 
kebutuhan dan 
keinginan dari 
masyarakat 

Kebijakan dibuat 
walaupun kebutuhan 
dan keinginan 
masyarakat akan hal ini 

cukup rendah 

Kebijakan dibuat 
dengan adanya 
kebutuhan dan 
keinginan dari 
masyarakat  

Kebijakan dibuat karena 
kebutuhan masyarakat 
akan hal ini sangat 

tinggi 

Komunikasi a. Pembuat kebijakan 
dan pelaksana 

kebijakan memiliki 
pengertian yang 
sama mengenai 
program inklusi dan 
tidak mengabaikan 
kebijakan tersebut.  

Proses transmisi 
berjalan tidak baik 

ditandai dengan:  
- adanya pertentangan 

pendapat antara 
para pihak  

- Pelaksana memiliki 

persepsi salah 
terhadap program 

- Komunikasi berjalan 

tidak efektif 

Proses transmisi 
berjalan kurang baik 

ditunjukkan dengan 
adanya diantara: 
- tidak adanya pertenta-

ngan pendapat antara 
para pihak  

- Pelaksana memiliki 

persepsi yang tepat 
- Komunikasi berjalan 

efektif 

Proses transmisi 
berjalan baik ditandai 

dengan adanya 2 
diantara: 
- tidak adanya 

pertentangan 
pendapat antara para 
pihak  

- Pelaksana memiliki 

persepsi yang tepat 
- Komunikasi berjalan 

efektif 

Proses transmisi berjalan 

dengan sangat baik 
ditandai dengan: 
- tidak adanya 

pertentangan pendapat 
antara para pihak  

- Pelaksana memiliki 

persepsi yang tepat 
- Komunikasi berjalan 

efektif 

b. Terdapat saluran 
komunikasi yang 
baik 

Tidak terdapat 
saluran komunikasi 
yang sangat baik atau 

terdapat hanya 1 
antara: 
- pembuat kebijakan 

dan pelaksana 
kebijakan 

- pembuat kebijakan 

dengan kelompok 

Terdapat saluran 
komunikasi yang sangat 
baik diantara 2 : 

- pembuat kebijakan 

dan pelaksana 
kebijakan 

- pembuat kebijakan 

dengan kelompok 
sasaran  

- pelaksana kebijakan 

Terdapat saluran 
komunikasi yang sangat 
baik diantara 3:   

- pembuat kebijakan 

dan pelaksana 
kebijakan 

- pembuat kebijakan 

dengan kelompok 
sasaran  

- pelaksana kebijakan 

Terdapat saluran 
komunikasi yang sangat 
baik antara semua: 

- pembuat kebijakan dan 

pelaksana kebijakan 
- pembuat kebijakan 

dengan kelompok 
sasaran  

- pelaksana kebijakan 

dengan kelompok 
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sasaran  
- pelaksana kebijakan 

dengan kelompok 
sasaran 

- dalam tim pelaksana 
kebijakan dan 

kelompok sasaran 

dengan kelompok 
sasaran 

- dalam tim pelaksana 

kebijakan dan 
kelompok sasaran 

dengan kelompok 
sasaran 

- dalam tim pelaksana 

kebijakan dan 
kelompok sasaran 

sasaran 
- dalam tim pelaksana 

kebijakan dan 
kelompok sasaran 

c. Pelaksana kebijakan 
mengetahui dengan 
jelas informasi 
mengenai program 
inklusi dan 
bagaimana 
menjalankannya  

Informasi dalam 
proses komunikasi 
dinilai sangat baik jika 
terdapat 1 atau sama 
sekali tidak terdapat: 
- kebijakan mudah 

dipahami 

- tidak ada 
kontroversi 
mengenai kebijakan 

- terdapat juklak dan 

juknis yang jelas 
- informasi mengenai 

program 
disampaikan dan 
diterima dengan 
jelas  

 

Informasi dalam proses 
komunikasi dinilai 
sangat baik jika 
terdapat 2 diantara: 
- kebijakan mudah 

dipahami 
- tidak ada kontroversi 

mengenai kebijakan 
- terdapat juklak dan 

juknis yang jelas 
- informasi mengenai 

program disampaikan 
dan diterima dengan 
jelas  

 

Informasi dalam proses 
komunikasi dinilai baik 
jika terdapat 3 
diantara: 
- kebijakan mudah 

dipahami 
- tidak ada kontroversi 

mengenai kebijakan 
- terdapat juklak dan 

juknis yang jelas 
- informasi mengenai 

program disampaikan 
dan diterima dengan 
jelas  

 

Informasi dalam proses 
komunikasi dinilai sangat 
baik jika terdapat semua: 
- kebijakan mudah 

dipahami 
- tidak ada kontroversi 

mengenai kebijakan 
- terdapat juklak dan 

juknis yang jelas 
- informasi mengenai 

program disampaikan 
dan diterima dengan 
jelas  

 

d. Kelompok sasaran 

mendapatkan 
informasi mengenai 
program inklusi 
dengan baik. 

Semua kelompok 

sasaran (murid, orang 
tua siswa, masyarakat) 

tidak mendapatkan 
informasi mengenai 
program inklusi. 

Tidak semua kelompok 

sasaran (murid, orang 
tua siswa, masyarakat) 
mendapatkan informasi 
mengenai program 
inklusi dengan  

lengkap. 

Semua kelompok 

sasaran (murid, orang 
tua siswa, masyarakat) 
mendapatkan informasi 
mengenai program 
inklusi dengan cukup 

lengkap. 

Semua kelompok sasaran 

(murid, orang tua siswa, 
masyarakat) 
mendapatkan informasi 
mengenai program 
inklusi dengan sangat  

lengkap. 
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e. Informasi dan 
perintah mengenai 
kebijakan program 
inklusi ini konsisten 
dan jelas 

Informasi dan perintah 
mengenai kebijakan 
program inklusi ini 

berubah dan 
ditafirkan sendiri 
oleh pelaksana 

kebijakan 

Beberapa Informasi dan 
perintah mengenai 
kebijakan program 
inklusi ini berubah 
namun tetap 

dilaksanakan 

Sebagian Informasi dan 
perintah mengenai 
kebijakan program 
inklusi ini: 
- Konsisten isinya 

- Pelaksana kebijakan 

menaati azas yang 
ada 

Seluruh Informasi dan 
perintah mengenai 
kebijakan program 
inklusi ini  
- Konsisten isinya 

- Pelaksana kebijakan 

menaati azas yang 
ada 

Struktur 
Birokrasi 

a. Terdapat SOP atau 
pedoman 
pelaksanaan 
program yang jelas   

Tidak terdapat SOP/ 
pedoman pelaksanaan 
program/ juknis yang 
jelas dan dibuat oleh 
pembuat kebijakan di 
tingkat Kota 

Struktur birokrasi 
dinilai kurang baik 
apabila terdapat SOP/ 
pedoman pelaksanaan 
program/ juknis, 
walaupun dirasa masih 
kurang jelas bagi 
pelaksana kebijakan  

Struktur birokrasi 
dinilai baik apabila 
terdapat SOP/ pedoman 
pelaksanaan program/ 
juknis yang jelas namun 
tidak dibuat oleh 
Pemerintah 
Daerah/Kota  

Struktur birokrasi dinilai 
sangat baik apabila 
terdapat SOP/ pedoman 
pelaksanaan program/ 
juknis yang jelas dan 
dibuat oleh pembuat 
kebijakan di tingkat Kota  

b. Tidak ada 
Fragmentasi 
(perpecahan) dalam 
pembuat dan 
pelaksana kebijakan  

Struktur birokrasi 
berjalan dengan tidak 
baik ketika : 

- Tidak terdapat 
kesamaan 
pandangan tentang 
bagaimana 
melaksankan 
kebijakan diantara 
para stakeholder 

- Implementasi tidak 

melibakan seluruh 
stakeholder 

- Terdapat konflik 

dalam implementasi 
kebijakan 

Struktur birokrasi 
berjalan dengan kurang 
baik ketika: 
- terdapat kesamaan 

pandangan tentang 
bagaimana 
melaksanakan 
kebijakan diantara 
para stakeholder 

atau 
- Implementasi 

melibakan seluruh 
stakeholder 

 

Struktur birokrasi 
berjalan dengan baik 
ketika: 
- Terdapat kesamaan 

pandangan tentang 
bagaimana 
melaksanakan 
kebijakan diantara 
para stakeholder 

- Implementasi 

melibakan seluruh 
stakeholder 

 

Struktur birokrasi 
berjalan dengan sangat 
baik ketika terdapat: 
- Kesamaan pandangan 

tentang bagaimana 
melaksanakan 
kebijakan diantara 
para stakeholder 

- Implementasi 

melibakan seluruh 

stakeholder 
- Tidak terdapat konflik 

dalam implementasi 
kebijakan 
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Sumber 
Daya 

a. Jumlah GPK untuk 
melaksanakan 
program inklusi 
mencukupi 

Tidak terdapat GPK di 
sekolah-sekolah 
penyelenggara inklusi 

GPK yang ada tidak 
merata di semua 
sekolah 

Terdapat minimal 1 GPK 
per sekolah 
penyelenggara inklusi 

Jumlah GPK di semua 

sekolah sesuai 
kebutuhan murid ABK-
CIBI (mencukupi) 

b. Kualitas GPK untuk 
melaksanakan 

program inklusi 
baik 

Kualitas SDM (GPK)  
untuk melaksanakan 

program inklusi tidak 
baik ditandai dengan 
dilakukannya minimal 
1 dari kriteria: 

 GPK memiliki 

pendikan berlatar 
belakang PLB atau 
Guru yang 
mendapat 
pelatihan untuk 
menjadi GPK 
untuk 
menyelenggarakan 
pendidikan inklusi 

 GPK mendapatkan 

sertifikasi sebagai 
GPK 

 Guru mampu 

melakukan proses 
identifikasi, 

aseemen, dan 
menyusun 
program 
pembelajaran 
individual 

 Guru mampu 

Kualitas SDM (GPK)  
untuk melaksanakan 

program inklusi kurang 
baik ditandai dengan 
dilakukannya 3 dari 
kriteria: 

 GPK memiliki 

pendikan berlatar 
belakang PLB atau 
Guru yang 
mendapat pelatihan 
untuk menjadi GPK 
untuk 
menyelenggarakan 
pendidikan inklusi 

 GPK mendapatkan 

sertifikasi sebagai 
GPK 

 Guru mampu 

melakukan proses 
identifikasi, 
aseemen, dan 

menyusun program 
pembelajaran 
individual 

 Guru mampu 

memodifikasi bahan 
ajar sehingga sesuai 

Kualitas SDM (GPK)  
untuk melaksanakan 

program inklusi baik 
ditandai dengan 

dilakukannya 5 dari 
kriteria: 

 GPK memiliki 

pendikan berlatar 
belakang PLB atau 
Guru yang 
mendapat pelatihan 
untuk menjadi GPK 
untuk 
menyelenggarakan 
pendidikan inklusi 

 GPK mendapatkan 

sertifikasi sebagai 
GPK 

 Guru mampu 

melakukan proses 
identifikasi, 
aseemen, dan 

menyusun program 
pembelajaran 
individual 

 Guru mampu 

memodifikasi bahan 
ajar sehingga sesuai 

Kualitas SDM (GPK)  
untuk melaksanakan 

program inklusi sangat 
baik ditandai dengan 
semua kriteria: 

 GPK memiliki 

pendikan berlatar 
belakang PLB atau 
Guru yang mendapat 
pelatihan untuk 
menjadi GPK untuk 
menyelenggarakan 
pendidikan inklusi 

 GPK mendapatkan 

sertifikasi sebagai 
GPK 

 Guru mampu 

melakukan proses 
identifikasi, aseemen, 
dan menyusun 
program 
pembelajaran 

individual 

 Guru mampu 

memodifikasi bahan 
ajar sehingga sesuai 
dengan kapasitas 
ABK 



199 
 

memodifikasi 
bahan ajar 
sehingga sesuai 
dengan kapasitas 
ABK 

 Guru mampu 

merancang dan 
melaksanakan 
program 
kekhususan 

 Guru mampu 

melakukan 
evaluasi program 
pembelajaran 
bersama guru 
kelas 

 Guru mampu 
membuat laporan 
program dan 

perkembangan 
ABK 

dengan kapasitas 
ABK 

 Guru mampu 

merancang dan 
melaksanakan 
program 

kekhususan 

 Guru mampu 
melakukan evaluasi 
program 
pembelajaran 

bersama guru kelas 

 Guru mampu 
membuat laporan 
program dan 
perkembangan ABK 

dengan kapasitas 
ABK 

 Guru mampu 

merancang dan 
melaksanakan 
program 

kekhususan 

 Guru mampu 
melakukan evaluasi 
program 
pembelajaran 

bersama guru kelas 

 Guru mampu 
membuat laporan 
program dan 
perkembangan ABK 

 Guru mampu 
merancang dan 

melaksanakan 
program kekhususan 

 Guru mampu 
melakukan evaluasi 

program 
pembelajaran 
bersama guru kelas 

 Guru mampu 

membuat laporan 
program dan 
perkembangan ABK 

c. Terdapat fasilitas 
untuk mendukung 
kerja SDM 

Fasilitas untuk 
mendukung 
penyelenggaraan 
pendidikan inklusi 
dinilai tidak baik jika 

setiap sekolah tidak 
mempunyai: 
- buku teks sesuai 

jenis ketunaan 
- ruang sumber yang 

dilengkapi fasilitas 

Fasilitas untuk 
mendukung 
penyelenggaraan 
pendidikan inklusi 
dinilai kurang baik jika 

setiap sekolah 
mempunyai salah satu 
dari: 
- buku teks sesuai 

jenis ketunaan 
- ruang sumber yang 

Fasilitas untuk 
mendukung 
penyelenggaraan 
pendidikan inklusi 
dinilai baik jika setiap 

sekolah mempunyai 

minimal 2 dari: 
- buku teks sesuai 

jenis ketunaan 
- ruang sumber yang 

dilengkapi fasilitas 

Fasilitas untuk 
mendukung 
penyelenggaraan 
pendidikan inklusi dinilai 
sangat baik jika setiap 

sekolah mempunyai: 
- buku teks sesuai 

jenis ketunaan 
- ruang sumber yang 

dilengkapi fasilitas 

utama layanan 
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utama layanan 
kekhususan 

- media 

pembelajaran 
khusus 

dilengkapi fasilitas 
utama layanan 
kekhususan 

- media pembelajaran 

khusus 

utama layanan 
kekhususan 

- media pembelajaran 

khusus 

kekhususan  
- media pembelajaran 

khusus 

d. Relevansi dan 

kesesuaian 
informasi yang 
didapat mengenai 
program inklusi 
relevan dan sesuai 
dengan tujuannya 

Relevansi infomasi 

yang didapat oleh 
pelaksana kebijakan 
mengenai program 
inklusi dinilai tidak 
baik jika tidak: 
- Terdapat pusat 

data ABK yang 
valid dan reliable 
(Padati) 

- Terdapat KKG 

(pertemuan antara 
GPK sebagai media 
penyampaian 
informasi, sharing 
ilmu dan 
pengalaman) 

- Penyampaian 

informasi program 
sudah jelas dan 
relevan 

Relevansi infomasi yang 

didapat oleh pelaksana 
kebijakan mengenai 
program inklusi dinilai 
kurang baik jika hanya 
terdapat salah satu 
dari: 
- Terdapat pusat data 

ABK yang valid dan 
reliable (Padati) 

- Terdapat KKG 

(pertemuan antara 
GPK sebagai media 
penyampaian 
informasi, sharing 
ilmu dan 
pengalaman) 

- Penyampaian 

informasi program 
sudah jelas dan 
relevan 

Relevansi infomasi yang 

didapat oleh pelaksana 
kebijakan mengenai 
program inklusi dinilai 
baik jika terdapat 2 
diantara: 
- Terdapat pusat data 

ABK yang valid dan 
reliable (Padati) 

- Terdapat KKG 

(pertemuan antara 
GPK sebagai media 
penyampaian 
informasi, sharing 
ilmu dan 
pengalaman) 

- Penyampaian 

informasi program 
sudah jelas dan 
relevan 

Relevansi infomasi yang 

didapat oleh pelaksana 
kebijakan mengenai 
program inklusi dinilai 
sangat baik jika: 
- Terdapat pusat data 

ABK yang valid dan 
reliable (Padati) 

- Terdapat KKG 

(pertemuan antara 
GPK sebagai media 
penyampaian 
informasi, sharing 
ilmu dan 
pengalaman) 

- Penyampaian 
informasi program 

sudah jelas dan 
relevan 

 e. Anggaran untuk 
menjalankan program 
inklusi yang berasal 
dari Pemerintah dan  
partisipasi 
masyarakat tercukupi 
dengan baik  

Tidak adanya 
anggaran untuk 
program inklusi baik 
dari APBN, APBD 
Provinsi /Kota 
ataupun partisipasi 
masyarakat  

Anggaran untuk 
menjalankan program 
inklusi berasal dari 
salah 1 dari APBN, 
APBD Provinsi /Kota 
serta partisipasi 
masyarakat  

Anggaran untuk 
menjalankan program 
inklusi berasal dari 2 
diantara APBN, APBD 
Provinsi/ Kota serta 
partisipasi masyarakat  

Anggaran untuk 
menjalankan program 
inklusi berasal dari 
APBN, APBD Provinsi/ 
Kota serta partisipasi 
masyarakat  
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Disposisi a. Dedikasi dan 
kemauan  
pelaksana kebijakan 
untuk 
melaksanakan 
program baik 

Dedikasi dan kemauan  
pelaksana kebijakan 
untuk melaksanakan 
program tidak baik 
ditandai dengan: 
- Tidak terdapat 

komitmen sekolah 
untuk 
menyelenggarakan 
program inklusi 

- menolak siswa 

dengan ABK-CIBI 
- tidak membuat 

lingkungan sekolah 
ramah dengan ABK 

- tidak 

melaksanakan 
tupoksi GPK 

Dedikasi dan kemauan  
pelaksana kebijakan 
untuk melaksanakan 
program kurang baik 
ditandai dengan 
dilakukannya satu dari: 

- terdapat komitmen 

sekolah untuk 
menyelenggarakan 
program inklusi 

- menerima siswa 

dengan ABK-CIBI 
- membuat lingkungan 

sekolah ramah 
dengan ABK 

- melaksanakan tupoksi 

GPK 

Dedikasi dan kemauan  
pelaksana kebijakan 
untuk melaksanakan 
program baik ditandai 
dengan dilakukannya 
minimal dua dari: 

- terdapat komitmen 

sekolah untuk 
menyelenggarakan 
program inklusi 

- menerima siswa 

dengan ABK-CIBI 
- membuat lingkungan 

sekolah ramah 
dengan ABK 

- melaksanakan 

tupoksi GPK 

Dedikasi dan kemauan  
pelaksana kebijakan 
untuk melaksanakan 
program sangat baik 
ditandai dengan: 
- terdapat komitmen 

sekolah untuk 
menyelenggarakan 
program inklusi 

- menerima siswa 

dengan ABK-CIBI 
- membuat lingkungan 

sekolah ramah 
dengan ABK 

- melaksanakan 

tupoksi GPK 

b. Diberikannya 
insentif bagi 
pelaksana kebijakan 
berupa 

penghargaan atau 
lainnya 

Penghargaan bagi 
pelaksana kebijakan 
dianggap tidak baik 
apabila tidak 

terdapat: 
- Honor GPK 
- Angka kredit (bagi 

PNS) 

- Penghargaan bagi 

pelaksana 
kebijakan yang 
berperan penting 
dalam 
perkembangan 
pendidikan inklusi 

Penghargaan bagi 
pelaksana kebijakan 
dianggap kurang baik 
apabila terdapat 

minimal 1 dari: 
- Honor GPK 
- Angka kredit (bagi 

PNS) 

- Penghargaan bagi 

pelaksana kebijakan 
yang berperan 
penting dalam 
perkembangan 
pendidikan inklusi 
di Kota Salatiga 

Penghargaan bagi 
pelaksana kebijakan 
dianggap baik apabila 
mendapatkan minimal 

2 dari: 
- Honor GPK 
- Angka kredit (bagi 

PNS) 

- Penghargaan bagi 

pelaksana kebijakan 
yang berperan 
penting dalam 
perkembangan 
pendidikan inklusi 
di Kota Salatiga 

Penghargaan bagi 
pelaksana kebijakan 
dianggap sangat baik 
apabila terdapat semua: 

- Honor GPK 
- Angka kredit (bagi 

PNS) 
- Penghargaan bagi 

pelaksana kebijakan 
yang berperan 
penting dalam 
perkembangan 
pendidikan inklusi di 
Kota Salatiga 
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di Kota Salatiga 

Dampak a. Terdapat 
kesempatan peserta 
didik untuk 
memperoleh 
pendidikan yang 

bermutu (perluasan 
akses pendidikan) 

Kesempatan peserta 
didik untuk 
memperoleh 
pendidikan yang 
bermutu dinilai tidak 

baik ditandai dengan 

menurunnya jumlah 
ABK-CIBI dengan 
disabilitas atau siswa 
miskin (pro poor) yang 
mendapatkan 
pendidikan di sekolah 
inklusi  

Kesempatan peserta 
didik untuk memperoleh 
pendidikan yang 
bermutu dinilai kurang 
baik ditandai dengan 

ABK-CIBI dengan 
disabilitas atau siswa 
miskin (pro poor) yang 
mendapatkan 
pendidikan di sekolah 
inklusi berjumlah 

stagnan 

Kesempatan peserta 
didik untuk memperoleh 
pendidikan yang 
bermutu dinilai baik 
ditandai dengan 

meningkatnya jumlah 
ABK-CIBI dengan 
disabilitas atau siswa 
miskin (pro poor) yang 
mendapatkan 
pendidikan di sekolah 
inklusi  

Kesempatan peserta didik 
untuk memperoleh 
pendidikan yang bermutu 
dinilai sangat baik 
ditandai dengan 

meningkatnya jumlah 
ABK-CIBI dengan 
disabilitas atau siswa 
miskin yang 
mendapatkan pendidikan 
di sekolah inklusi diatas 
100%  

b. Bertambahnya 
sekolah 
penyelenggara 
sekolah inklusi di 
Kota Salatiga 

Pendidikan inklusi di 
Kota Salatiga dianggap 
tidak baik jika jumlah 
sekolah penyelenggara 
pendidikan  inklusi di 
Kota Salatiga 

menurun 

Pendidikan inklusi di 
Kota Salatiga dianggap 
kurang baik jika jumlah 
sekolah penyelenggara 
pendidikan  inklusi di 
Kota Salatiga stagnan 

Pendidikan inklusi di 
Kota Salatiga dianggap 
baik jika bertambahnya 
sekolah penyelenggara 
pendidikan  inklusi di 
Kota Salatiga diatas 

sesuai rencana 
program 

Pendidikan inklusi di 
Kota Salatiga dianggap 
sangat baik jika 
bertambahnya sekolah 
penyelenggara 
pendidikan  inklusi di 
Kota Salatiga melebihi  
rencana program 

c. Tidak ada 
diskriminasi 
terhadap peserta 
didik berkebutuhan 

khusus 

Pembudayaan inklusi 
berjalan dengan tidak 
baik ditandai dengan 
ditolaknya ABK oleh 

teman sebaya, guru, 
orang tua, dan 
masyarakat  

Pembudayaan inklusi 
berjalan dengan kurang 
baik ketika sebagian 
besar dari teman 

sebaya, guru, orang tua, 
dan masyarakat 
menolak keberadaan 
ABK  

Pembudayaan inklusi 
berjalan dengan baik 
ketika sebagian besar 
dari teman sebaya, 

guru, orang tua, dan 
masyarakat menerima 
keberadaan ABK  

Pembudayaan inklusi 
berjalan dengan sangat 
baik ketika seluruh 
teman sebaya, guru, 

orang tua, dan 
masyarakat menerima 
keberadaan ABK  
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Lampiran 4 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

KEPALA SEKOLAH PENYELENGGARA PROGRAM 

INKLUSI 

 

1. Berapa jumlah siswa ABK di sekolah ini? 

2. Bagaimana sikap teman sebaya, guru, 

masyarakat terhadap siswa ABK di lingkungan 

sekolah ini?  

3. Bagaimana pendapat anda mengenai program 

inklus ini?  

4. Kendala apa yang dihadapi dalam menerapkan 

program inklusi di sekolah ini? 

5. Bagaimana penyampaian program inklusi ini 

kepada warga sekolah dan masyarakat? 

6. Bagaimana mengkondisikan warga sekolah untuk 

menerima siswa inklusi sebagai kenekaragaman 

dan menghargai perbedaan? 

7. Bagaimana informasi yang didapatkan oleh 

sekolah terkait program ini, sudah cukup jelaska 

dan konsistenkah untuk diaplikasikan?  

8. Apakah sekolah menerima pedomana 

pelaksanaan pendidikan inklusi dan 

menerapkannya? 

9. Bagaimana peran masyarakat/orangtua dalam 

pendidikan inklusi ini? 

10. Bagaimana bentuk komunikasi antar sekolah 

penyelenggara inklusi dan GPK di Kota Salatiga? 

11. Bagaimana upaya pemenuhan GPK secara 

kuantitas dan kualitas di skeolah ini?  

12. Apa upaya pemerintah untuk membina sekolah 

pelenggara inklusi? 

13. Bagaimana anggaran dan pemenuhan fasilitas 

untuk program ini?  
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14. Apa penghargaan yang sudah diberikan bagi 

penyelenggara (sekolah/guru) yang memiliki 

komitmen tinggi dan berprestasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan inklusif? 

15. Bagaimana komitmen pihak sekolah 

(guru/kepala skeolah) untuk melaksanakan 

program ini? 

16. Berapa jumlah ABK yang telah terlayani dengan 

adanya program ini? 

17. Bagaimana persepsi masyarakat dalam 

memandang para siswa ABK setelah adanya 

program ini? 

18. Adakah keuntungan yang didapat dari adanya 

kebijakan sekolah inklusi ini? 
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Lampiran 4 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

DINAS PENDIDIKAN 

 

1. Apa latar belakang pembuatan kebijakan 

pendidikan inklusi di Kota Salatiga? 

2. Temuan apa yang dihasilkan dari riset sebelum 

dibuatnya kebijakan ini?  

3. Bagaimana proses penyampaian informasi 

tentang kebijakan ini dengan sekolah-sekolah dan 

masyarakat? apa kendalanya?  

4. Bagaimana proses pelaksanaan program inklusi 

ini di tingkat kota Salatiga? Adakah panduannya?  

5. Bagaimana pembagian koordinasi dan 

pertangggung jawaban dalam program ini?  

6. Bagaimana peran masyarakat dalam pendidikan 

inklusi ini? 

7. Bagaimana komunikasi antar sekolah 

penyelenggara inklusi dan GPK se-Kota Salatiga?  

8. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan sekolah 

akan GPK baik secara kuantitas maupun 

kualitas?  

9. Bagaimana upaya pemerintah untuk membina 

sekolah inklusi?  

10. Bagaimana proses pemenuhan fasilitas untuk 

sekolah inklusi? 

11. Bagaimana anggaran untuk pelaksanaan program 

ini? 

12. Apa penghargaan yang sudah diberikan bagi 

penyelenggara (sekolah/guru) yang memiliki 

komitmen tinggi dan berprestasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan inklusif? 
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13. Bagaiamana komitmen para penyelenggaran 

pendidikan inklusi (sekolah/guru/kepala sekolah) 

dalam melaksanakan program ini?  

14. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi 

terhadap sekolah-sekolah inklusi di Salatiga? 

15. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

program inklusi di Kota Salatiga? 

16. Bagaimana menilai kesusksesan program inklusi 

ini di Kota Salatiga?  

17. Berapa jumlah ABK yang telah terlayani dengan 

adanya program ini? 

18. Bagaimana persepsi masyarakat dalam 

memandang para siswa ABK setelah adanya 

program ini? 
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Lampiran 5  
TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Narasumber : Niken Widagdarini 
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Dasar/Sekretaris 

Pokja Inklusi Kota Salatiga  
Instansi : Dinas Pendidikan Kota Salatiga 

Tanggal : 26 Oktober 2016 
 
No. Pertanyaan Jawaban 

1.  Apa latar belakang 

pembuatan kebijakan 

pendidikan inklusi di 

Kota Salatiga? 
 

Sebelum thaun 2012 ada beberapa 

sekolah yang sydah dianggap 

melaksanakan program inklusi. 

Waktu itu ada bantuan dari dinas 
pendidikan provinsi, ditunjuk SD 

Pulutan 2 dan Cebongan 3 dan 

SMP 10. Pada 2012 ada kebiajkan 

dari direktorat rapat di Batam 

untuk program inklusi. Direktorat 

akan memberikan bantuan. 
Diminta mengajukan proposal. 

Dulu tidak merencanakan untuk 

itu, tapi ada bantuan, dan kita 

ambil. 300jt. Kadinas konsultasi 

dengan PPLK, salatiga siap. 
Ternyata diberi bantuan 900jt. 

Diundang ke bandung untuk 

menyiapkan inklusi. Karena 

program pemerintah untuk 

perluasan akses dan pelayanan 

pendiidkanyang tidak dikriminatif. 
Permendikbud ttg pendidikan 

inklusi. Landasan hukum jelas. 

Atas saran PPLK membentuk 

kelopmpok Kerja CIBI Kota 

salatiga.  
 

Kalau bicara inklusi sudah 

termasuk CI dab BI, anya 

masyaraakat masih memiliki 

pandangan kalau inklusi anak-

anak cacat, maka dipertegas 
inklusi dan CIBI. Ini merupakan 

satu-satunya kota (yg bersama 

salatiga ada 20 kab/kota) yang 
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dalam pelayanan sekaligus 

melaksanakan 2, negatif dan 
positif.  

2.  Bagaimana proses 

penyampaian informasi 

tentang kebijakan ini 

dengan sekolah-

sekolah dan 
masyarakat? apa 

kendalanya?  

Penyaluran informasi ttg prograrm 

inklusi. Kita selalu refresh, selalu 

sosialisasi. Misalnya ada seminar 

ttg pameran pendidikan inklusi. 

Secara tidak langsung akan 
mengingatkan kembali untuk 

memberikan layanan prima, 

layanan yang tidak membeda-

bedakan. Dulu sekolah-sekolah 

ketika penerimaan rapot, ortu 

kumpul. Kita memberikan 
pemahmana. MOS juga. Diminta 

mengisi untuk mmebeikan 

penjelasan tetnang itu. Kadang 

bersama dengan PKK. 

Nyatanya orang dari luar salatiga 
tahu, misalnya UNS, yogya untuk 

melihat, bondowoso. Slatoga 

dikenal ramah dalam memberikan 

pelayanan, inlusi dan 

homescoling. Sudah dipayungi 

aturan semua. Misal homescholing 
harus menginduk.  

 

 

12-12-2012 salatiga melaksanaka 

kota pendidikan inklusi. 
Diterbitakan perwali 2013. 

Membuat inovasi klinik konseling 

pendidikan inklusi. Hanya ada di 

salatiga. Paparan di sirektorat, 

orang pengen datang. Punya 

konsultan pendamping dari UNS. 
Sudah jalan. Klinik konseling 

menjadi program inovasi dinas 

pendidikan. Pemeirntah ada 

program spedanova (satu SKPD 

satu inovasi). Dinas pendidikan 
inovasinya klinik konseling. Nanti 

akan menepati selasar.  

Dulu belum memiliki tempat 

sendiri, tapi selalu menerima ada 

yg konsultasi. Misalnya dari Solo 

(yg notabene pusatnya inklusi, ada 
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YPAC, PLA, univaritas yg 

mendukung). Dosen UNS malah 
kesini cari sekolah di salatiga). 

Pada prinsipnya semua sekolah 

harus menerima, Cuma sekolah 

masih malu-malu melporkan.  

 
Konsenya bagaimana? Kalau buka 

terus belum bisa karena 

tenaganya relawan dari kerjasama 

MOU, RSU, ario wirawan, uksw, 

stain, dkk, puskesmas. 

Puskesmas punya program DDTK 
(deteksi dini tumbuh kembang 

anak). Ketika melihat kejanggalan 

itu bisa lapor ke kita, trus kita 

melaksanaka assessmen, jadi 

terduga anak ABK berdasarkan 
ciri yag nampapak. Lalu dikirim ke 

psikolog. Kalau sakit puskesmas 

akan memberi rujukan. Di 

psikolog akan dites, karen ayang 

berhak menentukan adalah 

profesional. Kalau sebelumnya 
sekolah hnaya menduga-duga, 

kenapa anak tidak bisa mngikuti, 

trus di beri les. Tidak ada 

assessmen khusus. kita akan 

siapkan blanko assessmen. 

Sehingga bisa mengarahkan 
haislnya seperti ini, dair pihak 

psikolog malporkan kepada kami 

dan dilaporkan ke orang tua. 

Kalau mau sekolah disini..disini. 

memliki bakat ini, sehingga bisa 
diarahkan ke bakat lain. Makanya 

di program inklusi ada 

pembelajaran individual. Kalalu 

tidak mampu akademis, kalau 

tidak ampu secara individual bisa 

diberikan lifeskill saja.  
DDTK awal puskesmas datang ke 

sekolah. kita akan latih tgl 18-19 

panggilkan ahlinya dari UNS. 

Grand wahid. Tes psikologi di 

rumah sakit kita menganggarkan. 
Ario wirawan, bu ika.  
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3.  Bagaimana proses 

pelaksanaan program 
inklusi ini di tingkat 

kota Salatiga? Adakah 

panduannya?  

Panduan pelaksanaan program 

inklusi. Masih mengikuti pansuan 
dari pusat. Punya grand design. 

Inovasi sendiri. Petunjuk untuk 

baku maish menginduk. Misal 

klinik konseling, memebrikan 

pemahaman kepada masyarakat 
suoaya tidak memaksakan 

anaknya sekolah di sekolah 

tertentu sementara anaknya tidak 

mampu misalnya 

4.  Bagaimana pembagian 

koordinasi dan 

pertangggung jawaban 
dalam program ini?  

Program POKja. Klinik konseling 

juga dimiliki dinas. Pokja 

harusnya independen tapi tetap 
dengan dinas. Kita tidak bisa 

mengandalkan anggaran dari 

dinas. Klinik konseling tahun 

2017 ada angggarannya. Bantuan 

dari pemeirntah tiddak bisa 
diserahakn kepada dinas. Kalau e 

dinas harus dalam bentuk 

kegiatan, nanti pusat ribet. Maka 

diberikan kepada pokja, yang 

kemudian membuat kegiatan. 

Lintas dinas, yaitu DKK, 
ciptakarya. Kalau bicara 

pendidikan inklusi tidak hanya 

pendidikannya saja, tapi harus 

menyediakan aksesiilitas. Yang 

bisa menyiapkan dinas terkait, 
misalnya trotoar ramah yang ada 

guidance block. Daerah lain 

belum, trotoar dipenuhi PKL. 

Harus ada kebiajakn dinas terkait.  

 

5.  Bagaimana peran 

masyarakat dalam 
pendidikan inklusi 

ini? 

Peran masyarakat. Sekarang 

kesadaran masyarakat sudah 
tinggi. Solo ke dinas soial, cacat 

fisik. Smp lab tuna ganda. Autis, 

hiperaktif. Perubahan pandangan 

masyarakat. Dulu orangtua malu. 

Ketika naka-anak dilayani di 
skeolah reguler, ortu terbuka. Ada 

juga yang masih belum bisa 

menerima. Misal ankanya IQ 65, 

tes 2x tetap mau ikut ujian 
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nasional. Anaknya dipindah. Ortu 

masih memiliki pemikiran aklau 
anak diukur dari kemampuan 

akademis. Anak memiliki bakat 

lain.  

6.  Bagaimana cara 

memenuhi kebutuhan 

sekolah akan GPK baik 
secara kuantitas 

maupun kualitas 

GPK mestinya guru SLB, 

mapel,kelas yang sudah dilatih. 

Dulu hanya minta disediakan 
karena kita juga belum paham 

benar. Setelah itu kita latih, 

kerjasama dengan Unesa 

surabaya, uns. Ada 5 orang guru 

yang sudah disekolahkna. 

Program kompetensi kewenangan 
tambahan di unesa. Dibiayaia 

direktorat program DPLK program 

inklusi. Dilatih di unesa ttg ke PLB 

an. Pend layanan khusus. tahun 

ini kita terus pelatihan. Nantinya 
GPK uji sertifikasi keahlian. Akan 

kita kursuskan. Tanggal 5-8 

november dilatih di solo. Pelasana 

uji seritikasi adalah asosiasi 

pendidikan khusus, cabang solo 

raya. (jateng, jatim). Baru tahun 
ini 

 

GPK sudah ada peningkatan 

terutama mereka harus bisa 

membuat kurikulum modifikasi, 
tergantung kebutuhan. Rencana 

pembelajaran individual. Pas ujian 

mereka harus membuat itu. GPK 

kalua dipindah ke sekolah lain, 

melatih lagi yg baru. Punya 5 GPK 

yang disekolahkan. Mereka bisa 
mendatangi semua sekolah dan 

membimbing GPK yang ada.    

7.  Bagaimana pendanaan 

untuk program ini? 

Dana tidak setiap thaun ada. 

Direktorat PKLK ada kebijakan 

berdasarkan penilaia kinerja. 

Pokja2 selalu dipantau yang 
berkinerja baik. slatiga 3 kali 

diberi bantuan. Angaktan slatiga 

ada rembang boyolali, yang diberi 

salatiga karena dianggap tetap 

jalan, kinerjanya bagus. 2012, 



212 
 

2013, 2016. Untuk pokja dari 

pusat, tapi program sehari-hari 
ada dana dari APBD salatiga, 

seperti pelatihan GPK, 

pameran,seminar, honor GPK. 

Pasti dianggarakan setipa tahun. 

GPK harus terus dilatih. Guru 
kasihan, kadang tidak paham 

sekkali. Dari provinsi tidak ada.  

Sekarang sudah punya anggaran 

sendiri, pusat juga memberi.  
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Lampiran 5  
TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Narasumber  : Niken Widagdarini 

Jabatan  : Kabid Dikdas/Sekretaris Pokja Inklusi  

Instansi  : Dinas Pendidikan Kota Salatiga 

Tanggal  : 3 November 2016 

 

No 

Pertanyaan Jawaban 

1.  Bagaimana 

pelatihan yang 
dilaksanakan 

bagi SDM 

penyelenggara 

program inklusi? 

Kita ada modifikasi kurikulum, layanan 

ABK, Pusat sumber, pelatihan maajemen 
kepala sekolah. sudah dilaksanakan di 

Solo terakhir tanggal 5-9 Desember. Hal 

ini untuk mempersiapkan klinik 

konseling. Sehingga yang dilatih ada 

GPK, kepsek, terapis, dokter, psikolog, 
konselor BK.  

Belum ada hasil uji kompetensi.  

2.  Dinas apa saja 

yang terlibat 

dalam Pokja ini? 

Dinkes, RSU, Kemenag, Ciptakarya. 

Lintas sektor. Kita merencanakan untuk 

menyusun kembali karena sudah 5 

tahun.  

3.  Bagaimana 
penganggaran 

untuk program 

inklusi? 

Dari 2010 itu sudah ada tapi belum 
secara terstruktur,  karena 2010-2011 

sebenarnya sudah ada cuma saat itu 

masih tunjukan. Kita diberi Dinas 

Pendidikan Provinsi hanya untuk 

beberapa sekolah. Selain itu pemahaman 

pendidikan inklusi belum ada. Hanya 
sekedar ada program dari Dinas 

Pendidikan Provinsi terus dilaksanakan 

ala kadarnya. Memang ada petunjuknya 

untuk apa dana tersebut dan dulu lebih 

kepada pemenuhan sarpras. 2012 ketika 
ada rapat direktorat PKLK tentang 

inklusi ada Kabupaten Kota yang diminta 

mengajukan proposal anggaran, Salatiga 

salah satunya. Tahun 2012 bersama 

dengan 20 kab/kota mencanangkan kota 

inklusi. Kita termasuk pencanangan 
pertama bersama kota-kota tersebut. 



214 
 

Secara nasional mulai nampak tahun 

2012. Seperti Rembang itu sebenarnya 
sebelumnya sudah ada, kerjasama 

dengan PLAN. Ada funding.  

4.  Pelaksanaan 

program inklusi 

ini sempat 

terlihat berhenti 
pada tahun akhir 

2013-awal 2016. 

Benarkah? 

Sempat off, sebenarnya kalau di tingkat 

sekolah tidak ada yang berhenti. Hanya 

di tingkat implementasi kegaitan pokja 

karena memang tidak ada dukungan 
dana khusus dari APBD. 

 

5.  Beberapa sekolah 

penyelenggara 

CIBI paling 

terpengaruh 
dengan 

berhentinya 

hibah untuk 

program ini. 

Pendapat anda? 

Karena itu tadi belum adanya 

pemahaman sekolah. Mestinya program 

itu kan ada. Ditetapkan dengan adanya 

atau tidak adanya SK kepala dinas kalau 
dia punya siswa yang dikategorikan CI 

sebenarnya bisa jalan. Kalau semua 

hanya mengandalkan dana dari 

pemerintah ya berhenti. Kita berharap 

sekolah bisa menggali (potensi). 

6.  Sekolah CIBI 
merasa kesulitan 

untuk 

menetapkan 

program yang 

dilakukan karena 

ketidak jelasan 
aturan yang ada. 

Pendapat anda? 

Karena sekarang ini tidak ada program 
CI untuk akselerasi. CI kita lebih kepada 

kelas OSN, pengayaan. Makanya 

sekarang kita tidak harus memilah yang 

positif dan negatif. Inklusif sudah 

termasuk positif dan negatif. Sehingga 

tidak ada pengkotak-kotakan. Kalau kita 
katakan berbeda nanti ada gap. Padahal 

inklusi melayani dua-duanya.  

7.  Dapatkah biaya 

pelaksanaan 

program ini 

diambilkan dari 

dana BOS? 

Boleh, kalau seperti itu mestinya ada 

partisipasi masyarakat, ortu yang 

mengikuti program. Kalau pemerintah 

harus terus membiayai program khusus, 

berapa anggaran yang dikeluarkan? Kita 
sifatnya dana adalah stimulan. Dalam 

aturan pengelolaan keuangan kita tidak 

bisa terus menerus memberikan dana. 

Kita umpan, setelah itu harusnya 

sekolah menggali. 

8.  Konsep inklusi 
berbeda dari 

pertama ketika 

diterapkan 

dengan sekarang. 

Dengan adanya 

konsep baru ini 
program CIBI 

Makanya sekarang pemerintah melarang 
akselerasi, kan tidak mesti sekolah 

punya siswa seperti itu. Suatu saat kalau 

ada siswa yang negatif bagaimana? Tidak 

jaminan SMP 1 dan 2 tidak ada siswa 

negatif. Karena inklusi tidak terbatas 

pada kekurangan di bidang akademik, 
tapi juga difabel. Mungkin SMP 1 & 2 
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seakan 

“dihapuskan”. 
Pendapat anda? 

tidak ada yang tuna grahita, namun 

suatu saat ada yang low visoion, tuna 
daksa dll. Makanya sekarang tidak usah 

ada CI. Dulu dibedakan dan salatiga 

satu-satunya kota yang menangani 

langsung 2 (negatif dan positif).  

 
Sebenarnya ada atau tidak ada program 

inklusi,pengayaan harus diberikan oleh 

guru. Dalam hal penilaian ada program 

remedial. Kami berharap guru 

memahami tupoksi. Saya sudah sering 

menyampaikan hal ini. Guru dalam 
menyusun perangkat pembelajaran dari 

awal mulai mengklasifikasikan. Yang 

disusun guru saat ini masih klasikal, 

belum melihat kompetensi masing-

masing anak.  Semua anak 
disamaratakan KKM nya. Harusnya guru 

membagi KKM siswa diatas standar 

naional, dan anak dibawah standar. 

Anak yang di bawah akan diturunkan. 

Kita lihat anak tersebut dari IQnya. 

Apakah lambat belajar atau memang 
mengalami kesulitan belajar, atau tuna 

grahita (TG). IQ 70 ke bawah sudah tidak 

diberi kKM, tapi harus diberi kurikulum 

khusus, termasuk tuna grahita. Kalau 

anak TG tidak akan mengikuti ujian 

nasional karena UN standarnya nasional. 
Kalau anak yang lambat belajar saja bisa 

berubah karena faktor bermacam-

macam. Suatu saat anak tersebut akan 

ada tes IQ ulang. Ketika tes IQ ulang itu 

bisa saja naik. Kasus ini pernah terjadi.  

9.  Tes IQ 
dibebankan ke 

sekolah atau 

sendiri? 

Kita sebenarnya memprogramkan, tapi 
sekolah sendiri terkadang lambat. Kita 

juga dikejar anggaran. Kita membuatkan 

program dan menyiapkan anggaran 

untuk melaksanakan tes IQ. Ini 

rencananya di awal tahun ajaran kan 
sekolah mengadakan identifikasi setelah 

di asessmen terduga kita tes IQ. Karena 

yang bisa menentukan anak ini 

mengalami hambatan atau tidak kan 

hasil tes IQ. Kita sudah mengingatkan 

guru untuk tidak menilai anak sebelum 
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ada dari ahli.  

Makanya nanti di klinik konseling ada 4 
layanan, layanan konseling, asessmen, 

psikologi dan kesehatan. Jadi semua 

divisi akan saling terkait. Kita sudah 

merekrut dari RSUD untuk terapi 

fisioterapi dan okupasi. Memang 
dibutuhkan pemahaman luas. 

Mulai 2016 GPK sudah dituntut. GPK 

sudah memahami sekali. Kalau kemarin 

kan belum, masih mengambang.  

Minsetnya kalau inklusi difabel. Makanya 

masih banyak sekolah yang masih malu 
kalau ada siswanya yang diketahui 

berkebutuhan khusus.  
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Lampiran 5  
TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Narasumber  : Niken Widagdarini 

Jabatan  : Kabid Dikdas/Sekretaris Pokja Inklusi  

Instansi  : Dinas Pendidikan Kota Salatiga 

Tanggal  : 24 Maret 2017 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Kenapa belum 

ada sekolah 

inklusi level SMA 

di Salatiga? 

SMA kita agak kesulitan. Sebenarnya 

ada pesertanya, cuma SMA belum mau 

terbuka. Kita mengarah ke situ. 

Kesulitannya itu SMA menjadi 
kewenangan provinsi. Dan itu juga 

menjadi bahan pemikiran kita. Ada juga 

yang dari sekolah bakat istimewa. 

Mereka maunya melanjutkan ke SMA 

seni, sementara Salatiga kan belum ada. 

Mestinya kami akan berkoordinasi 
dengan salah satu SMA yang membuka 

jurusan seni. Tidak harus mendirikan 

SMA baru khsuus seni. Tapi salah satu 

program keahliannya seni. 

2.  Bagaimana jika 

mengusulkan di 

Provinsi tentang 

hal ini? 

Mestinya bisa, cuma Dinas Pendidikan 

Provinsi sendiri kurang care tentang 

inklusi. Jadi di tingkat pusat pun dilihat, 

tidak seperti di provinsi lain. Jabar 

punya rencana induk pendidikan inklusi.  

Kita akan membuat Rencana induk 
sehingga kita ke depan mau seperti apa. 

Kalau menggunakan Grand design 

seperti RPJM nya. Tapi dari pada grand 

design Pokja sepakat rencana induk saja. 

Kalau grand design kan arah 
kebijakannya susah. Kalau rencana 

induk bisa di breakdown jadi renja-renja. 

Lebih jelas.  

3.  Mengapa tidak 

melibatkan MI 

dan MTs? 

Kami sebenarnya terbuka, kadang 

memang belum ada yang secara 

langsung ke sini. Pokja akan mengarah 

ke situ. Sebenarnya Kemenag pernah 
mengatakan begitu. Cuma sekolah agak 

berbeda. Kadang-kadang SPM (Standar 
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Pelayanan utu) antara kita dnegan MI 

Mts beda. Contohnya PPDB, tanpa 
memperdulikan pelayanan. Kita patuh 

SPM tiap kelas max 32, kalau di MI bisa 

50siswa dalam satu kelas. Mereka tidak 

pernah memikirkan standar pelayanan 

mutunya. Ujiannya juga agak jatuh. Kita 
akan komunikasikan.  

4.  Mengapa SLB 

tidak dijadikan 

Pusat Sumber? 

SLB memang sebenarnya diproyeksikan 

seperti itu, tapi kenyatannaya SLB itu 

juga kekurangan guru, maka kita lebih 

fokus kepada GPK kita sendri. Dengan 

adanya klinik konseling itu kita bisa 

pusat sumber hanya kewenangannya 
SLB, kita pusat sumbernya diperluas. Di 

RAB Media kita ada terapi wicara.  

Kita kalau ada kesulitan sekali dan GPK 

tidak bisa menangani ya kita libatkan 

SLB. Contohnya kita tuna netra tidak 
puya.  

 

Yang penting itu kan keterbukaan 

masyarakat. Masih ada masyarakat yang 

belum berani membuka diri bawa di 

keluarganya itu ada ABK. Baru berani 
yang slow leraner, tapi yang benar-benar 

cacat ada yang belum berani. Divisi 

layanan masyarakat baru mencari untuk 

bisa mengkomunikasikan dengan 

keluarga.  

5.  Apakah Pokja 
Inklusi 

melakukan MOU 

dengan pihak 

lain? 

Kita yang MOU baru dengan layanan 
RSUD, karena kita terapis dari situ. 

Belum ada yang masalah dana. Kita 

masih mau promosi dulu di web itu, kita 

masukkan kegiatan-kegiatan. Klinik itu 

suatu hari akan membuat kegiatan pada 

2018 kita akan pentas seni dan 
pameran.  
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6.  Apakah ada 

kerjasama 
dengan DUDI 

untuk 

menyalurkan 

lulusan dari 

skeolah inklusi? 

DUDI harus mau menerima. Kita kan 

tidak bisa kerja sendiri-sendiri, 
sebenarnya kita kerja kolektif. Dalam 

aturan ketenagakerjaan harusnya punya 

aturan  DUDI harus menerima pekerja 

ABK sekian persen dari total pegawainya. 

Di PPDB sudah kita atur, tiap rombel 
harus menerima 1 tanpa proses seleksi, 

seperti yang dilakukan lewat surat. 

Kalau SMP sudah berjalan. Tahun ajaran 

baru kita akan menyebar blanko 

identifikasi dan asesmen.  

7.  Berapakah total 

ABK pertahun? 
 

Tidak ada data tersebut. Sistem penataan 

kita memang masih terlalu lemah. Kita 
pernah kerjasama dengan UKSW, tapi 

keluarnya hanya 1 kecamatan saja. 

Kapok saya. Mending saya kerjasama 

dengan PKK. Kalau PKK punya tangan 

panjang dasa wisma dan mereka punya 

program pendataan, jadi mereka lebih 
hapal, karena mereka door to door. 

Kadang kalau orang PKK mereka lihat 

tiap harinya. Kalau kita kan data. 

Sebanarya kalau data yang benar dari 

sensus tapi dananya besar.  

8.  Bagaimana 
pemberdayaan 

masyarakat 

untuk program 

ini? 

Kita kan sekarang ada divisi layanan 
masyarakat. Teman-teman akan bekerja 

sama dengan komunitas difabel, sudah 

ada komunikasi. Harapanya akan ada 

sharing program, data dll. Ada juga 

yayasan gadhah Ati.  

9.  Apakah ada 

peran komite 
sekolah dan 

forum 

masyarakat 

inklusi? 

Kalau forum dan komite belum ada. 

Memang kita perlu ada sosialisasi 
khusus dengan komite, mungkin suatu 

hari akan kita adakan itu. Tapi yang 

sudah terjadi di sekolah itu di akhir tahu 

pelajaran ketika akan membagkan rapor 

ada sekolah-sekolah yang mengundang 
kami untuk mensosialisakan hal ini. 

Misal SD Sidorejolor 4 sudah pesan 

kepada kami untuk itu. Kita memberikan 

pemahaman bahwa akan puya teman 

yang berbeda dari kalian.  

10.  Apakah ada 

tambahan 
sekolah yang 

menjadi sekolah 

Ada, namun data lengkap belum ada. 

Sekarang sudah tidak sekolah piloting. 
Prinsipnya sekolah inklusi itu kan on off. 

Jika ada siswa ABK ya dilayani, kalau  
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inklusi selain 

sekolah pilot 
project? 

tidak ada ya tidak melayani. Sekolah 

favorit yang sepertinya baik-baik saja 
mungkin suatu hari juga ditemui ABK.  
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Lampiran 5 
TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Narasumber : Titi Sri Maryati  dan Nita 

Jabatan : Kepala Sekolah & GPK 

Instansi : School of Life Lebah Putih 

Tanggal : 14 November 2016 

No

. 

Pertanyaan Jawaban 

1.  Berapa jumlah 

siswa ABK di 
sekolah ini? 

Setiap kelas kita ada anak ABK 10%, 

jadi maksimal 2 anak per kelas. Kita 
ada 9 angkatan, berarti dari awal kita 

ada 18 anak.  

 

Kita mempertimbangkan mana yang 

bisa kita terima dan tidak. 

Tergantung kemampuan kita karena 
tidak semua SDM kita psikolog dan 

punya background menangani anak 

seperti itu. Kita rapatkan dulu, 

setelah psikotes kita pertimbangkan 

yang tidak menggannggu kelas, misal 
terlalu aktif. Kita pertimbangkan 

dulu, atau ditawarkan shadow 

teacher. Kriterianya perilaku yang 

tidak terlau ekstrim. Lebih ke anteng. 

Yang diterima rata-rata lambat 

belajar, autis, yang tahapannya 
ringan sampai sedang tidak sampai 

berat.  

Kalau di kelas atas (kelas 4,5,dan 6) 

tidak ada guru pendamping. Kalau 

anak di kelas 1-3 anak yang terlalu 
aktif harapannya bisa diterapi di 

kelas atmosfer tiap jumat 2 minggu 

sekali.  

2.  Bagaimana sekolah Memang konsepnya kita inklusi dari 
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ini menjadi sekolah 

inklusi? 

awal (tahun 2009) sebelum ada 

instruksi dari Pemerintah Kota. 
Semua anak bisa masuk kesini, 

tanpa melihat apapun.  

3.  Bagaimana sikap 

teman sebaya, guru, 

masyarakat 

terhadap siswa ABK 
di lingkungan 

sekolah ini?  

Bagus. Ada anak yang di sekolah lain 

di bully setelah di sini tidak. Karena 

anak-anak sudah tahu kalau kita 

sekolah inklusi, jadi diajak bermain. 
Anak-anak juga ikut membantu 

mengingatkan teman ABK, menjaga. 

Kita sudah tahu kalau punya teman 

seperti itu. Dari awal sudah diberi 

pemahaman. Tidak ada membully 

secara ekstrim. Ejek-ejekan layaknya 
anak biasa.  

4.  Kendala apa yang 

dihadapi dalam 

menerapkan 

program inklusi di 

sekolah ini? 

Kendalanya orang tua. Ada yang 

tidak bisa menerima anaknya seperti 

itu. Ketika tidak ada dukungan orang 

tua, maka sekolah susah menangani.  

 

5.  Bagaimana 
penyampaian 

program inklusi ini 

kepada warga 

sekolah dan 

masyarakat? 

Dari awal sudah tahu sekolah kita 
seperti itu. Kita ada program 
parenting club dimana orang tua 

sharing dan silaturahim. Ada ortu 

yang memiliki anak ABK share di 

situ. Nanti tolong disupport bersama. 

Karena kita prinsipnya murid kita 
semua dan semua saling support, 

tidak ada yang menolak.  

6.  Bagaimana 

mengkondisikan 

warga sekolah 

untuk menerima 

siswa inklusi 
sebagai 

kenekaragaman dan 

menghargai 

perbedaan? 

Dari program mentoring, dan 
assembly. Waktu kumpul bareng 

atau kumpul per kelas guru 

menanamkan hal ini secara tidak 

kentara, secara halus. Kalau ada per 
kasus yan kita selesaikan per kasus. 

Setelah pagi setelah solat dhuha ada 

mentoring. Akan ada tema berbeda, 

salah satunya tema tentang bullying. 

Apa yang boleh dan tidak boleh.  

7.  Bagaimana 

informasi yang 
didapatkan oleh 

sekolah terkait 

program ini, sudah 

cukup jelas dan 

konsistenkah untuk 
diaplikasikan?  

Pemerintah mendukung, membantu 

sekali. Pelatihannya biasanya sehari, 
tapi karena kita menerapkannya lebih 

dahuu, jadi kita lebih pemantapan 

saja.  
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8.  Apakah sekolah 

menerima 
pedomana 

pelaksanaan 

pendidikan inklusi 

dan 

menerapkannya? 

Pasti pertahap, model kami sampai 

pemerintah. Kami bertahap apa yang 
ada di pemerintah dan kami. Sejauh 

ini sinkron sih, tidak berbeda jauh. 

Salah satunya anak bisa 

bersosialisasi dengan anak normal 

lainnya. Sejauh ini tidak ada yang 
berbeda jauh.  

9.  Bagaimana peran 

masyarakat/orangt

ua dalam 

pendidikan inklusi 

ini? 

Ada orang tua yang aktif di luar 

sekolah, misal terapi, mengundang 

guru di rumah, support di pelajaran. 

Terdapat perbedaan anak yang 

diterapi dan tidak diterapi ketika 

sudah masuk ke kelas. Support ortu 
sebenarnya yang dibutuhkan. Kita 

mengundang psikolog agar orang tua 

bisa berkonsultasi, tapi hanya 2-3 

ortu yang memenfaatkan hal itu 

untuk konsultasi. Kita juga ada home 
visit untuk mengetahui pola belajar 

pendidikan seperti apa. Dari situ 

akan dianalisis 

 

Ada support dari sekolah dengan 

kelas atmosfer 2 minggu sekali. Kami 
jadi tahu kebutuhan anak, misalnya 

terapi, shadow teacher dll. Dari awal 

sudah ada perjanjian (MOU) dengan 

orang tua dengan  tanda tangan 

khusus. Orang tua setiap saat harus 
siap kalau anak tidak bisa ikut UN. 

Kan sebelum UN ada tesnya lagi, 

kematangan belajar. Anak Orang tua 

harus bisa menerima anaknya ikut 

UN atau tidak dan tidak menuntut 

sekolah untuk ikut UN. Selain itu 
orang tua harus mau kalau butuh 

terapi atau shadow teacher. Kita ada 

komitmen dari awal. Kalau tidak mau 

dari awal ya mending tidak.  

Angaktan pertama ada 2 orang yang 
tidak ikut UN tapi tesnya berbeda 

dan nilai tidak dimasukkan ke rata-

rata sekolah. Mereka meneruskan ke 

SMP dan homeschooling.  

10.  Bagaimana bentuk 

komunikasi antar 

Karena tiap ikut seminar bertemu 

guru (GPK). Ada guru khusus, Kak 
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sekolah 

penyelenggara 
inklusi dan GPK di 

Kota Salatiga? 

Ina sebagai perwakilan kami. Pasti 

ada komunikasi di sana, tapi sharing 
sejauh apa kami kurang tahu. 

Setidaknya ada satu dua komunikasi.  

11.  Bagaimana upaya 

pemenuhan GPK 

secara kuantitas 

dan kualitas di 
skeolah ini?  

Kita tidak punya GPK karena semua 

harus bisa. Untuk Kak Ina memang 

pendamipng khusus yang kita latih. 

Karena basicnya tidak di ditu. Untuk 
SDM tidak secara khusus ada.  

12.  Apa upaya 

pemerintah untuk 

membina sekolah 

pelenggara inklusi? 

SK kita sebagai sekolah inklusi tahun 

2012 hilang di Dinas. Kita diikutkan 

ketika Dinas ada pelatihan untuk 

guru, dan diminta mengisi pentas 

untuk acara inklusi. Sekarang kita 

sudah didaftarkan oleh dinas. Baru 
tahun ini ikut seminar.  Kalau 

pendanaan belum ada, baru 

dijanjikan 

13.  Bagaimana 

anggaran dan 

pemenuhan fasilitas 
untuk program ini?  

Swasta tidak mendapat dana. Kami 

mandiri untuk honorerasal karena 

dana dari yayasan dan orang tua.  
 

14.  Bagaimana 

komitmen pihak 

sekolah 

(guru/kepala 

skeolah) untuk 

melaksanakan 
program ini? 

Guru kelas ketika ada anak ABK di 

kelasnya kalau menolak sih tidak ya. 

Cuma belum tahu cara 

menanganinya, itu yang terjadi. 

Setelah atmosfer, psikolog memberi 

tahu guru tentang bagaimana 
memperlakukan masing-masing 

anak. Dari awal masuk guru diberi 

tahu kondisi sekolah dan murid. Kita 

sudah beritahu kalau akan 

menghadapi anaka ABK.  

15.  Adakah keuntungan 
yang didapat dari 

adanya kebijakan 

sekolah inklusi ini? 

Iya, karena anak2 lebih banyak hal 
yang dipelajari, tpai karakter anak, 

sosialisasi anak. Perkembangan anak 

dari ABK teru bertahan terstimuasi 

dengan baik itu kepuasan tersendiri 

dari guru. Daris ekoah sendirii bisa 

promosi. Sekolah bisa untuk semua 
anak. 
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Lampiran 5 
  

TRANSKRIP WAWANCARA 
 

Narasumber : Suparno, S.Pd 

Jabatan : GPK SD Dukuh 02 Salatiga 

Instansi : SD Dukuh 02 Salatiga 

Tanggal : 12 Januari 2017 

 

No.  Pertanyaan  Jawaban 

1.  Berapa jumlah 
siswa ABK di 

sekolah ini? 

Tapi kalau saya lihat masuk golongan 
slow learner, lambat belajar.  Saya 

berlatar belakang pendidikan PLB. 

Kami hanya menduga saja, tidak bisa 

menentukan karena tidak punya 

wewenang untuk tes IQ. Kita bisa 

menyampaiakan ini anak ABK kan 
butuh tes IQ. Hanya bisa meraba 

saja.  

Selama ini belum diadakan tes IQ. 

Kami menyampaikna ke dinas 

katanya iya, sampia sekarang belum. 
Sedangkan anak-anak kelas 6 yang 

diduga ABK pada mei nanti harus 

mengikuti ujian regular. Kalau kami 

ikutkan regular, dasarnya apa? Kok 

anak saya tidak diikutkan ujian 

regular. Tapi kalau ada dasranya dari 
dinas bekerja sama dengan psikolog, 

kami bisa mengatakan ke orang tua 

bahwa putra mereka IQnya hanya 

sekian, berdasarkan nilai tidak 

masuk. Maka anak tersebut masuk 
inklusi. Nanti ini akan mengikuti 

ujian sekolah. Tapi angan-angan 

kami belum terwujud karena 

terkendala tes IQ. 

Kalau yang membiayai tes IQ orang 

tua terkendala karena tingkat 
ekonomi. Tapi yang bener2 tes valid. 

Kalau saya konsul ke dokter paling 

murah 150 rb. Maka kami harapkan  

dari pemerintah, dinas. Kan katanya 

kota salatiga kota inklusi, tapi kok 
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inklusi ga diurusi. Ini sering saya 

ungkapkan ke pertemuan GPK, 
kepala dinas. Tapi sampai sekarang 

belum ada realisasi.  

 

2.  Bagaimana awalnya 

sekolah ini bisa 

menajdi SD inklusi 

Taraf ekonomi dan kesadaran orang 

tua rendah,mungkin kita di 

pinggiran. Kenapa ga di kota. 
Mungkin di kota taraf ekonomi dan 

kesadaran orang tua sudah baik. 

Bisa saja dulu ada anak-anak ke 

seperti itu. 

3.  Bagaimana sikap 

teman sebaya, guru, 

masyarakat 
terhadap siswa ABK 

di lingkungan 

sekolah ini?  

Tidak ada perbedaan antara ABK dan 

tidak dalam pergaulan. Tidak ada 

yang menghina atau meremehkan, 
biasa saja. Karena kultur 

masyarakatnya yang mereka lahir 

sama-sama di sini, masih pada 

saudara. 

4.  Kendala apa yang 

dihadapi dalam 
menerapkan 

program inklusi di 

sekolah ini? 

GPK itu kan juga guru kelas, 

sehingga konsentrasi kami lebih 
kepada anak-anak satu kelas. Kami 

sulit untuk membagi waktu. Ada 2 

anak di kelas, kalau menuntun it 

uterus, yang lain ketinggalan. Kita 

juga harus mengejar pencapaian 

target kkm. 
Kendala lain juga kesadaran anak-

anak dan orang tua. Kami kan 

memberikan tambahan pelajaran sore 

hari suruh datang ke sekolah, tpai 

anak2 tersebut tidak datang.  

5.  Bagaimana 
penyampaian 

program inklusi ini 

kepada warga 

sekolah dan 

masyarakat? 

Sudah ada rapat dengan orang tua. 
Sekarang say akan taren ke orang 

tua. Anaknya mau diikutkan tes 

regular atau inklusi. Kalau ikut 

regular harus menerima segala 

konsekuendinya sehingga kalau 

nilainya rendah akan sulit mencai 
sekolah. Kalau inklut inklusi nanti bs 

didaftarkan ke SMP 7 karena skeolah 

tersebut sekolah iklusi.  

 

6.  Bagaimana 

informasi yang 
didapatkan oleh 

sekolah terkait 

Pelatihan sudah akmi terima tinggal 

penentuan anak ABk atau nggak. 
Tinggal payung hukum. 

Sekarang kan jaman harus hati-hati 
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program ini, sudah 

cukup jelaska dan 
konsistenkah untuk 

diaplikasikan?  

menentukan anak inklusi atau tidak . 

Sekarang kita masukkan kelas 
inklusi dan tidak diikutkan ujian, 

bisa membunuh karakter anak kita. 

Kehati-hatian kami para GPK. Kalau 

tuna daksa, tuna netra begitu kan 

jelas bisa dilihat secara fisik, tapi 
kalau slow learner perlu pendekatan 

yang sebaik-baiknya. Dasarnya 

hanya satu: tes IQ.   

 

7.  Apakah sekolah 

menerima 

pedomana 
pelaksanaan 

pendidikan inklusi 

dan 

menerapkannya? 

Ya, ada pedomannya 

8.  Bagaimana peran 

masyarakat/orangt
ua dalam 

pendidikan inklusi 

ini? 

Kesadaran orang tua rendah. Guru 

sudah memfasilitasi untuk 
memberikan tambahan pelajran, 

namun siswa yang bersangkutan 

tidak datang.  

9.  Bagaimana upaya 

pemenuhan GPK 

secara kuantitas 

dan kualitas di 
skeolah ini?  

Kami masih kekurangan GPK. Ada 10 

anak membawa 10 permasalahan. 

Masing2 individu mempunyai 

permasalahn sendiri.  Kita pelajari 
latar belakang keluarganya. Rata-rata 

anak di sini korban broken home, 

70% lebih karena kawin cerai. 

10.  Apa upaya 

pemerintah untuk 

membina sekolah 
pelenggara inklusi? 

Melalui penataran dan ada 

textbooknya. 

 

11.  Bagaimana 

anggaran dan 

pemenuhan fasilitas 

untuk program ini?  

Tidak ada anggaran khusus seperti 

BOS. Hanya ada semacam honor 

untuk gurunya. 1 jam mengajar 

Rp50.000, 1 minggu ada 6 jam, 

sebulan 24jam, dikalikan 10 bulan. 

Karena penganan inklusi ditangani 
bersama guru lain, maka honor kami 

bagi juga bersama guru lain. Kemarin 

bantuan kami gunakan untuk 

pameran di Sinode, membeli alat-alat 

olahraga, kesenian dll. Misalnya 
membeli alat untuk melatih anak-

anak membuat batik ciprat.   
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12.  Bagaimana 

komitmen pihak 
sekolah 

(guru/kepala 

skeolah) untuk 

melaksanakan 

program ini? 

Pembelajaran kami menyeluruh, baik 

itu ada ABK atau tidak. Karena ada 
1-2 anak, masih kita samakan 

dengan mereka, digabung. Hanya lain 

waktu ada penanganan khusus 

untuk mengejar ketertinggalan 

dengan teman. Tapi yang dipanggil 
tidak datang. Sekolah komitmen 

memberikan pelayanan 

 

13.  Berapa jumlah ABK 

yang telah terlayani 

dengan adanya 

program ini? 

10 untuk tahun ini 

14.  Bagaimana persepsi 
masyarakat dalam 

memandang para 

siswa ABK setelah 

adanya program ini? 

Tanggapan masyarakat baik.   
 

 

15.  Adakah keuntungan 

yang didapat dari 
adanya kebijakan 

sekolah inklusi ini? 

Murid ABK juga berasal dari 

masyarakat yang tidak tinggal di 
lingkungan sekitar karena tahu kalau 

sekolah ini menyelenggarakan 

pendiidkan inklusi. Secara psikologis 

orang tua yang punya anak ABK 

disekolahkan di sekolah inklusi dan 

di SLB pasti gengsinya lebih tinggi 
kalau di sekolah inklusi. Tangapan 

masyarakat baik.  
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Lampiran 5 
  

TRANSKRIP WAWANCARA 
 

Narasumber : Riyanti 

Jabatan : GPK  

Instansi : SD Kumpulrejo 02 

Tanggal : 10 Januari 2017 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1.  Bagaimana awal sekolah 

ini bisa menjadi sekolah 

inklusi? 

Dulu saya GPK baru. Dulu 

pencanangan pertama kita ikut 

tahun 2012. Kita ikut pameran 

juga waktu pencangangan itu. 
Ada GPK kan baru2 ini, dulu 

tidak ada. Belum ada istilah 

GPK. Saya tahin 2013 dari dinas 

dapat beasiswa untuk kuliah di 

UNESA selama 1 tahun bersama 
5 orang. Saya bisa carai 

pengalaman. Kalau di surabaya 

PAB di Sidoarjo. Inklusinya kan 

matang semua. Sekolah sudah 

ramah lingkungan, kondisinya 

sudah bisa menerima sekolah 
inklusi seperti apa. Disana 

memang khusus UNESA untuk 

jurusan PAB. Di sekitar sidoarjo. 

Di sekolah dasar percobaan 

Surabaya, tepatnya sidoarjo. 
Merupakanse kolah inklusi yang 

sudah maju. GPK ada, punya 

ruang sumber tersendiri, campur 

anak2 reguler tidak ada 

kesenjangan. Temannya 

menyadari  
Salatiga memnga dulu 

pencanangan, tpai prakteknya 

baru2 ini. setelah 2 tahun baru 

kita ada GPK.pertama saya 

bingung, ternyata seperti ini. 
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tahun 2012-2013 kan berjalan 

tapi belum foklus. Setelah saya 
dari UNESA tahun 2014 salatiga 

mulai on. Program sudah ada 

 

2.  Berapa jumlah siswa 

ABK di sekolah ini? 

Ada 10. Di Sd ini Cuma slow 

learner. Kecatatan umum tidaka 

da. Sekolah ini dari dulu 
memang kebanyakan slow 

learner. Slow learner kita bisa 

setiap tahun mengadakan tes 

jadi mungkin untuk keasl 1-3 

anak bisa dikategorikan sebagai 

anak inklusi, tapi untuk 2 tahun 
ke depan kemungkinan berubah. 

 

Selain tambahan pelajaran? 

Kita juga memberikan 

ketrampilan, membuat telur 
asin. 

 

3.  4. Kendala apa yang 

dihadapi dalam 

menerapkan program 

inklusi di sekolah 

ini? 

Kalau masuk ujian nasional. 

Itukan otomatis tidak diiukutkan 

UN. Kendalanya dengan orang 

tua.s ampai sekarang ijazah yang 

tidak ikut uN kan dikelola dinas. 
Itu nanti blankonya dari dinas. 

Smpnya sudah ditunjuk oleh 

dinas. Jadi ada surat 

keterangan. Kenadalanya setelah 

anak nanti di inklusi ke 
depannya bagaimana. Karena di 

slatiga belum ada SMA/SMK 

yang inklusi. Kalau SMP kita 

kasih ijazah dan surat keterngan 

inklusi, nanti kita daftarkan ke 

sekolah inklusi bisa diterima. 
Tapi untuk ke depannya pakah 

ijaah ini bisa dipakai untuk di 

masa depan. Karena untuk 

masik ke SMA yang salatiga 

belum ada. Jadi kita juga 
kendalanya sperti itu. Keluhan 

itu sudah kita sampaikan ke 

dinas juga. Tanggapnnya dari 

dinas kita pikirkna dulu untuk 

SMA nya. Padahal kan ga bisa 
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berlarut2 seperti ini. kita harus 

tahu kalau SMA ini. anka paling 
tidak penti=ok SMA tidak apa2. 

Anak inklusi Tuna grahita bisa 

unutk bekal hidupnya kalau 

bekerja. Kalua ijazah SMP susah 

kerja. SD kita ada anak inklusi, 
tapi setelah kelas 5-6 karena kita 

genjot terus, terneyata bisa kita 

ikutkan. Jadi beluma da 

masalah.  

Kenala kita GPK. GPK kurang, 

karena ada anak 10, sedangkan 
yang menangani hanya saya. 

Saya juga pegang kelas, kadang 

saya waktunya sudah habis di 

kelas. Pas baca tulis kadang 

Cuma saya kasih fotokopian. 
Karena kita kekurangan tenaga. 

Mereview pelajaran anak2 yang 

dibawah setelah pulang sekolah. 

Yang besar2 ya keluhn dair guru 

kelas kurangnya dimana. Saya 

nguusi kelas, kalau ada apa-apa 
tentang inklusi saya harus ikut, 

saya mengusulkan ke dinas 

tenga GPK ternyata dari dinas 

direalisasi tambah 1, jadi 2 

dengan saya. 

 

5.  Bagaimana 

penyampaian program 

inklusi ini kepada warga 

sekolah dan 

masyarakat? 

Ada, lewat di akhir tahun ajaran 

ada pembagian rapor sekalian 

kita bersosialisasi. Sebelum 

rapor dibagikan saya 

mengundang wali murid tertentu 

utnuk berdiskusi bagaimana 
anak2 jenengan, bagaimana. 

Sebelum kita menentukan naik 

atau tidak naik kita selalu 

berkonsultasi dengan orang tua. 

Kita hanya sosialisasi bahwa kita 
skeolah inklusi, gambarannya 

seperti ini. kebetulan di sekitar 

sekolah tidak ada yang 

disabilitas. Paling Cuma IQ 

rendah.  
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6.  Bagaimana informasi 

yang didapatkan oleh 
sekolah terkait program 

ini, sudah cukup jelaska 

dan konsistenkah untuk 

diaplikasikan?  

Dari dinas saya tahunya (tentang 

penyelenggaraan tes IQ)baru 
tahun 2016. Kemarin2 tahunya 

kita menyelenggarakn sendiri. 

Dari dinas sebenarnya ada 

anggarannya, Cuma sekolah2 

kita ini kan kurang informasi, 
jadi kurang tahu juga. Waktu 

kita tanya bu niken apakah 

bantuan bisa untuk tes IQ, 

katanya ga bisa karaena tes IQ 

dari anggaran dinas. Nah saya 

baru tahu tenryata dinas ada 
anggarannya. Selama ini biaya 

sendiri. Tidak bisa diambilkan 

dari BOS.  

 

7.  Apakah sekolah 

menerima pedomana 
pelaksanaan pendidikan 

inklusi dan 

menerapkannya? 

Berupa buku. Kita lihat MBS 

juga tergantung sekolah kita 
juga. Kita bisa modifikasi juga.  

 

8.  Bagaimana peran 

masyarakat/orangtua 

dalam pendidikan 

inklusi ini? 

Mendukung. Berperan aktif. 

Kalau kita ada kegiatan. Ada 

bantuan kita belikan alat drum 

band, waktu kita mengadakan 
pentas seni ya mendukung 

sekali. Ada pameran 

,mendukung. 

 

9.  Bagaimana bentuk 

komunikasi antar 
sekolah penyelenggara 

inklusi dan GPK di Kota 

Salatiga? 

Ada. Kita punya grup di WA, 

terus kita juga punya klinik 
konseling di selasar. Kita juga 

nanti bergantian. Jadwlnya baru 

dibuat tapi belum diumumkan. 

Kita juga rencana mau membuat 

KKG khusus. Bisa sharing 

tentang sekolah kita, anak-anak 
kita. Selama ini belum ada.  

 Yang dikdas sama bu niken. Di 

forum kita mengusulkan gimana 

kalau buat KKG bersama-sama.  

 
Komunikasi di grup, aktifkah? 

Mungkin info2 tertentu dari 

dinas lebih cepat. Kita kan baru 

mengenal orang2 di grup kan 
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waktu di Solo itu, kta belum 

kenal banget. Setelah 2 kali 
pelatihan, teman2 kita sudah 

mulai kenal akbra. Grup belum 

membahas seperti itu. Baru 2017 

ini mau mebuat KKKG. 

 

10.  Bagaimana upaya 
pemenuhan GPK secara 

kuantitas dan kualitas 

di skeolah ini?  

Ada pelatihan GPK tahun 2016 
di dinas kota ada pelatihan 

untuk GPK, pembicara dari UNS. 

Kedua dari sekolah mawar 

sharon surabaya. Ketiga baru 

saja di Solo. (sebelum 2016) 

belum ada pelatihan. 3 kali, 
disusul kep sek dan pengawas 

 

Kenala kita GPK. GPK kurang, 

karena ada anak 10, sedangkan 

yang menangani hanya saya. 
Saya juga pegang kelas, kadang 

saya waktunya sudah habis di 

kelas. Pas baca tulis kadang 

Cuma saya kasih fotokopian. 

Karena kita kekurangan tenaga. 

Mereview pelajaran anak2 yang 
dibawah setelah pulang sekolah. 

Yang besar2 ya keluhn dair guru 

kelas kurangnya dimana. Saya 

nguusi kelas, kalau ada apa-apa 

tentang inklusi saya harus ikut, 
saya mengusulkan ke dinas 

tenga GPK ternyata dari dinas 

direalisasi tambah 1, jadi 2 

dengan saya. 

 

 

11.  Bagaimana anggaran 
dan pemenuhan fasilitas 

untuk program ini?  

Kita mengadakana tes IQ. Dulu 
ada dana BSM unutk anak 

inklusi. Kalau memang dulu ada, 

1 anaka dapatnya 1.150.000. 

untuk mengadakan tes, membeli 

seragam, alat kebutuhan 
mereka. Tapi setelah akhir2 ini 

tidak ada bantuan untuk anak 

inklusi. Tapi kalau kita 

mangadakan tes, dananya dari 

dinas. Dinas datang untuk 
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mengdaakn tes. Kita mengajukan 

ke dinas anak yang diduga BK 
baru ada tes IQ. (ketika tidaka da 

bantuan) ada. Kelihatannya 

masiha ad sisa. Kita njagani 

kalua tidak dapat lagi, masih 

punya simpanan. Sekarang tidak 
ada kita belum pernah. Kita 

pernah mengajukan ke dinas 

tapi belum ada tindak lanjutnya. 

Tahun ini kita dapat bantuan 

inklusi, 7,5 juta. Saya tanya 

apkaha bisa untuk tes ABK? Dari 
dinas tidak bisa. Tes IQ yang 

menangani dinas. Katanya kita 

harus mengajukan data di awal 

tahun ajaran. Kalau tengah 

tahun tidak bisa, karena tindak 
dianggarkan.  

 

Yang kemarin mendapat bantuan 

kan khusus untuk fisik, Cuma 

beli alatnya saja. Alat peraga, 

media pmbelajaran, multimedia. 
Kemarin kita belikan emari,alat 

peraga seprti itu.  

Honor GPK? Rutin setipa tahun, 

3 kali ini. 2014,2015,2016.  

 

 

12.  Apa penghargaan yang 

sudah diberikan bagi 

penyelenggara 

(sekolah/guru) yang 

memiliki komitmen 

tinggi dan berprestasi 
dalam 

menyelenggarakan 

pendidikan inklusif? 

Honor GPK? Rutin setipa tahun, 

3 kali ini. 2014,2015,2016.  

 

13.  Bagaimana komitmen 

pihak sekolah 

(guru/kepala skeolah) 
untuk melaksanakan 

program ini? 

Ditularkan ilmunya ke guru 

kelas? 

Sebenarnya bisa, tpi mereka 
punya tugas sendiri2. Guru sini 

pun gurunya sudah habis waktu 

di kelas, ngurus yang lain, 

administrasi lain-lain, karena 

tidak punya TU. Jadi full utnuk 
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anak.  

 

14.  Adakah keuntungan 
yang didapat dari 

adanya kebijakan 

sekolah inklusi ini? 

Ada. Dana inklusi sebenarnya 
kan besar. Saya beruntung 

skolah ini bsia masuk inklusi 

karena dana bantuan. Kita mau 

minta ini.. ada anak low vision, 

dana untuk beli kacamata ada. 
Kelas 1 LV sekarang kelas 6, 

tambah parah. Jadi kalau kita 

minta bantuan dari dinas 

direspon, kita bisa menggunakan 

untuk beli alat peraga. Jadi 

siswa lain yang tidak inklusi juga 
bisa menggunakan juga seperti 

alat musik, multimedia. Ituka 

itidak monoton untuk anak 

inklusi. Walaupn label inklusi 

tapi kita satu rumah ya dipaia 
sama-sma. Biar anak juga tidak 

merasa dianak tirikan.  

 

15.  16. Apakah ada 

laporan yang 

diserahkan ke Dinas? 

Ada, setiap tahundiknas minta 

daftar minta data anak ABK, 

identifikas dan asesmen juga. Itu 

nantonya diknas bisa melakukan 
tes. Itukan berkal juga. Misal tes 

IQ dibawah 100, mungkin 

karena dukungan ortu kurang 

dll. Setahun berikutnya kan 

mungkin bisa, lebih bagus. 
Karena kalau di sini rata-rata 

dari latar belakang keluarga. 

Daerah sini keluargaya broken 

home, jadi berpengaruh juga.  

Saya ada datnya formulir orang 

tua, data anak semuanya. Yang 
ngisi orangtua, tanda tangan 

orang tua. Tes IQ terakhir juga 

ada buktinya juga. Di sekolah 

saja, ktia mendatangkan stain. 

Kalau dari dinas sebenrnaya dari 
Rumah sakit Ario Wirawan. Tapi 

belum,soalnya kita 

mngajukannya sudah tengah 

tahun, jadi tidak direalisasikan 

dinas. Harusny awal tahun, jadi 
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bisa dimasukkan anggarannya 

ke dinas.  
 

17.  18. Adakah program 

untuk sekolah ini? 

Ada. Program saya paling tidak 

memajukan bagaimana sekolah 

inklusi bisa diterima sepenuhnya 

leh masyarakat. Selama ini kan 

paling yang tahu masyarakat 
yang anaknya sekolah di sini 

saja. bisa diterima dari berbagai 

kalangan. Yang anaknya sudah 

lulus, tidak sekolah disini bisa 

saling menerima dan menjaga. 

Anak2 punya skill. Saya ini 
inklusi tapi tida harus minder 

dengan temannya. Saya 

tanamkan seperti itu. Saya 

motivasi. Setiap tahun saya 

bagikan brosur formulir 
pedataan, kemajuan bagaimana. 

Identifikasi lah 
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Lampiran 5 
TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Narasumber: Khikayah (Kepala Sekolah) & Ina (GPK) 

Sekolah : SDIT Nurul Hikmah 

Waktu : 1 November 2016 

No. Pertanyaan Jawaban 

19.  Berapa jumlah siswa 

ABK di sekolah ini? 

Yang ditangani GPK ada 2, tapi yang 

slow learner sebenarnya banyak tapi 

tidak ditangani khusus. Mereka tuna 

grahita dan speech delay. Data siswa 

inklusi yang dimasukkan Diknas 

hanya yang ditangani GPK. Tahun lalu 
totalnya 9, kebanyakan kelas 6 

sekarang sudah lulus. Slow learner 

sempat diajukan datanya tapi tidak 

ada pastinya berapa. 

 
Kebanyakan slow learner. Ada yang 

tuna grahita. Baru menerimanya yang 

itu. Dulu pernaha ada yg cacat fisik, 

sekarang tidak bisa menerima karena 

terkendala fasilitas 

20.  Bagaimana awalnya 

sekolah ini menjadi 
sekolah inklusif? 

Menerapkan program inklusi sudah 4 

tahun terakhir ini (2012). Awalnya 
bebarengan dengan kebijakan 

yayasan. Dan pemerintah juga 

menerapkan inklusi. Ada siswa-siswa 

dari segi kemampuan tidak sama. 

Bermaksud memebrikan pendiidkan 
yang sama, tidak ada produk gagal 

yang diciptakan Tuhan. Kesempatan 

sama untuk belajar. 

 

21.  Bagaimana proses 

identifikasi dan 

asessmen siswa? 

Assessmen untuk slow learner kita 

rekomendasikan ke psikolog. 

Assesmen sendiri dulu guru kelas 
dengan GPK, kan ada instrumennya. 

Setelah itu misal anak teridentifikasi 

kita pangggil orangtua untuk 

screening. Lanjutkan ke psikolog. Yang 

menentukan usia mental sama 
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hambatan kebutuhan adalah psikolog. 

Tidak hanya ke psikolog, yang saya 
pegang ada riwayat epilepsi jadi ada 

psikiater dan dokter anak. Di RSU 

terapi wicara.  

22.  Bagaimana sikap 

teman sebaya, guru, 

masyarakat terhadap 
siswa ABK di 

lingkungan sekolah 

ini?  

Mereka (murid lain) peduli, tidak 

mengejek. Kadang malah membantu 

saya ketika di kelas. Mereka ikut 
mengajari, ada tutor sebaya. 

 

 

23.  Bagaimana pendapat 

anda mengenai 

program inklus ini?  

Kalau saya bagus, kalau menurut saya 

tidak melulu di kelas. Ada kalanya 

anak malu di kelas, kadang merasa 

direndahkan, mau ngomong lama. 
Terus latihan motorik kan seperti anak 

kecil. Perlu sekali-sekali diambil untuk 

berlatih sendiri. Anak-anak seperti ini 

kan kontak mata kurang, baru 

sebentar lari kesana kemari. Jadi 
perlu sekali-sekali mengambil sendiri 

sehingga lebih fokus. Tapi penting juga 

bantuan teman-teman, soalnya anak 

lebih senang. Misalnya waktu 

pelajaran Tahfidz. Hari ini ayat inii 

terus, kalau ada temannya kan beda. 
Jadi ya perlu sekali2 diambil keluar. 

 

SLB dan Inklusi bagus mana?  

Ya jelas inklusi, kita kan makhluk 

ciptaaan Allah. Mosok nanti yang 
produk gagal di SLB, yang berhasil di 

sini. Kita tidak mengkotak-kotakkan. 

Inklusi keuntungannya banyak. Misal 

di SLB yang tuna wicara nanti dia 

bicaranya dengan temannya seperti 

itu. Kalau di sini kan ada yang 
mengajak bicara “normal”. Kalau tidak 

tahu temannya mengajari. Yang 

mengajari ngomong temannya juga. 

Sosialisasinya lebih meningkatkan 

kemampuan anak, kalau menurut 
saya secara sosialnya. Dari segi sosial, 

semua berhak berossialisasi. Di 

pemerintah ada aturannya, di undang-

undang juga.  
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24.  Kendala apa yang 

dihadapi dalam 
menerapkan program 

inklusi di sekolah ini? 

 Perangkat, administrasinya. 
Berbagai sumber/versi kadang 

berubah. Diknas mengadakan 
pelatihan, nanti dari UNS materi 

tentang PPI kolomnya seperti ini, 

dari Surabaya berbeda lagi. 

Bingung  pakai yang mana, 

akhirnya pakai yang simpel aja. 

Belum ada standar (paten). 

 Fasilitas yang masih terbatas. 
Harapan ABK ada satu keahlian 

yang dimiliki. Seperti dapur kita 

sebenarnya butuh untuk melatih 

kemandirian. Lokasinya kurang 

memungkinakan untuk ABK. 
Jalannya yang geronjal tidak 

memungkinkan anak pakai kruk. 

Kalau benar-benar sekolah inklusi 

kan harus ada sarana. Karena 

adanya keterbatasan tersebut, 

sementara tidak bisa menerima.  

25.  Bagaimana 
penyampaian 

program inklusi ini 

kepada warga sekolah 

dan masyarakat? 

Di PMOG, brosur. Kuota sesuai 
kemampuan kita, maksimal 4 per 

angkatan. Itupun dilihat jenis ABKnya. 

Masuk kesini berdasarkan usia. Di 

formulir ada kolom reguler dan ABK, 

tapi ortu ada yg tidak jujur ketika 
wawancara.  

26.  Bagaimana 

mengkondisikan 

warga sekolah untuk 

menerima siswa 

inklusi sebagai 

kenekaragaman dan 
menghargai 

perbedaan? 

Orang tua di PMOG. Di formulir 

pendaftaran juga ada. Saat wawancara 

ditanyakan nanti kalau anaknya satu 

kelas dengan anak inklusi bagaimana, 

seperti itu. Kita wawancara langsung 

orang tua. Ya kekhawatiran pasti ada. 
Lama kelamaan kita kasih pengertian, 

walaupun ga langsung menerima. 

Lebih mudah memberi pengertian ke 

anak. 

27.  Bagaimana informasi 

yang didapatkan oleh 
sekolah terkait 

program ini, sudah 

cukup jelaska dan 

konsistenkah untuk 

diaplikasikan?  

Sebenarnya tuntutan yang kita minta 

ya belum sepenuhnya. Kita kan 
pengennya anak ditangani secara 

serius, ada wadahnya.  

28.  Apakah sekolah 

menerima pedomana 

Soal GPK selalu ada pembekalan, 

masalah administrasi. Konsep inklusi 
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pelaksanaan 

pendidikan inklusi 
dan menerapkannya? 

dari yayasan, ebih ke kebijakan 

yayasan. Misalnya anak inklusi masuk 
di kelas reguler.  

29.  Bagaimana bentuk 

komunikasi antar 

sekolah 

penyelenggara inklusi 

dan GPK di Kota 
Salatiga? 

Kemarin itu mau dibuat grup di WA 

tapi belum jadi, soalnya tidak ada 

adminnya. Kalau saya sempat bicara 

dengan Bu Niken itu yang serius 

menanggapi kan beliau. Sebenarnya 
yang mau dilakukan banyak, tapi 

karena waktu, kesibukan lainnya kan 

banyak. Buat klinik konseling nanti 

GPK se-salatiga yang bergiliran piket 

di sana. Belum ada grup. GPK baru 

ketemu kalau ada seminar. 

30.  Bagaimana upaya 
pemenuhan GPK 

secara kuantitas dan 

kualitas di skeolah 

ini?  

Ada pembekalan, studi banding ke 
Solo dan Semarang. Di sekolah Al 

Firdaus di solo sekolah inklusi sampai 

SMA. Mendatangkan pembicara 

Prof.Joko jakarta dan munawir (UNS). 

Al firdaus pembinanya pak munawir. 
Strukturnya GPK tidak jadi karyawan 

di sekolah itu. Managemen berbda, 

yang bayar orang tua. Misalnya di 

kelas membimbing 2 anak, yang bayar 

ortu 2 anak. Seperti sekolah menyewa 

kelompok GPK. Kelompoknya yang 
membina pak Munawir. Koordinator 

GPK masih di struktur yayasan. GPK 

mengambil di tempat lain. GPK disana 

gajinya banyak. Ngajarnya khusus 

GPK tapi ada tugas tambahan. Kalau 
SD SMP negeri tidak tahu sistemnya 

gimana.  

31.  Apa upaya 

pemerintah untuk 

membina sekolah 

pelenggara inklusi? 

Baru-baru ini. Baru dapat dana juga. 

Karena kalau mengadakan pelatihan 

hubungannya dengan dana. Karena ini 

nanti mau ada pelatihan lagi. Kemarin 

para Kepala Sekolah dikumpulkan. 
Setelah Salatiga dinyatakan sebagai 

kota inklusi kan kita ada pelatihan, 

dapat bantuan, satu kali habis itu 

tidak terlihat lagi gaungnya. Nah, baru 

akhir-akhir ini ada lagi. Akhinrya 
bulan Oktober itu. Tapi untuk Kesra 

fungsional keluar, baru 2 tahun. Itu 

kayaknya yang memperjuangkan ya 

bu Niken. Yang ngurusin juma bu 
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niken. tidak ada yang membantu.  

32.  Bagaimana anggaran 

dan pemenuhan 
fasilitas untuk 

program ini?  

Fasilitas yang masih terbatas. 

Harapan ABK ada satu keahlian yang 
dimiliki. Seperti dapur kita sebenarnya 

butuh untuk melatih kemandirian. 

Lokasinya kurang memungkinakan 

untuk ABK. Jalannya yang geronjal 

tidak memungkinkan anak pakai 
kruk. Kalau benar2 sekolah inklusi 

kan harus ada sarana. Karena adanya 

keterbatasan, sementara tidak bisa 

menerima  

33.  Apa penghargaan 

yang sudah diberikan 

bagi penyelenggara 
(sekolah/guru) yang 

memiliki komitmen 

tinggi dan berprestasi 

dalam 

menyelenggarakan 
pendidikan inklusif? 

Fungional itu tadi kalau bisa disebut 

itu penghargaan. Mungkin Sertifikasi 

tapi belum tahu ya. Itu sertifikasi 
layak atau tidaknya jadi GPK 

sepertinya. Itu yang menyelenggarakan 

perkumulan dosen-dosen PLB di Solo. 

Kalau ini dengar-dengar cuma 

penambahan kredit bagi pegawai 
negeri,kalau swasta ya belum tahu.  

 

34.  Bagaimana komitmen 

pihak sekolah 

(guru/kepala skeolah) 

untuk melaksanakan 

program ini? 

Komitmen guru selain GPK: Karena 

sedikitnya pemahaman dan segi 

kemampuan kan tidak semua bisa 

menangani anak demikian, jadi agak 

gimana, apalagi akalu latar 
belakangnya bukan PLB. Bu Ina kan 

psikolog jadi lebih tahu. Kalau malas 

tidak, cuma tidak paham anak ini mau 

diapakan. Kalau pun tidak sempat 

diajari karena waktu. Sekarang 
mengajar anak ABK dengan mengajar 

25 anak tenaganya sama.  

35.  Berapa jumlah ABK 

yang telah terlayani 

dengan adanya 

program ini? 

15 an. Sebenarnya dulu sebelum 

pemerintah menetapkan inklusi kita 

sudah ada sejak angkatan pertama, 

2006. Setelah lulusan pertama baru 

ada inklusi itu. Karena dulu kita 
konsepnya MI (Multiple intelegencies), 

jadi semua anak bisa masuk. Karena 

kita basiknya Islam ya asalkan 

siswanya islam saja bisa masuk.  

Tiap tahun ada yang mendaftar. 
Tahun ini tidak ada. Mungkin belum 

terdeteksi. Kita tahu dari wawancara 

ortu, perkembangan psikomotorik. 
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Slow learner baru tahu by process. 

Kalau ada anak pindahan patut 
dicurigai mungkin ABK karena tidak 

bisa mengikuti disana.  

36.  Bagaimana persepsi 

masyarakat dalam 

memandang para 

siswa ABK setelah 
adanya program ini? 

Kalau kita melihat secara tidak 

langsung dari wali murid ya ada 

perubahan. Kita memberi pengertian 

secara bertahap. Kalau semua anak 
berhak mendapat pendidikan. 

Meskipun di awal ada kekhawatiran, 

lama-lama tidak. 

 

Segi positifnya wacana masyarkat. 

Kalau ada orang tua yang mempunyai 
anak seperti itu kan tidak risau,  ada 

sekolah inklusif yang tidak harus ke 

SLB. Ada yang di SLB serasa 

menurunkan martabatnya. 

37.  Adakah keuntungan 

yang didapat dari 
adanya kebijakan 

sekolah inklusi ini? 

Diskriminasi? 

Ini kejadian tidak sekali 2 kali. Kalau 
ada yang tahu saya bekerja di SD IT 

yang inklusi, mereka mempromosikan 

ke saudara atau teman yang 

membutuhkan. Tidak membuat 

pandangan negatif, malah peluang, 

nanti kenalannya bisa disekolahkan di 
sekolah inklusi, tidak usah ke SLB. 
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Lampiran 5  
TRANSKRIP WAWANCARA 

 
Narasumber  : Dwitjahjo Koesharjanto, S.Pd  

Jabatan  : GPK dan Kepala Sekolah 

Instansi  : SMP 2 Salatiga 

Tanggal  : 2 November 2016 

No. Pertanyaan Jawaban 

1.  Bagaimana 

konsep program 

inklusi di 

sekolah ini? 

Kita mengundang dari GO (Ganesha 

Operation-Lembaga Pendidikan) untuk 

melaksanakan tambahan pelajaran. 

2.  Bagaimana 
berjalannya 

program ini? 

Mulai inklusi pada 2012, sejak 
dicanangkan inklusi. 1,2 tahun terus 

berhenti lagi. Programnya jalan, berhenti. 

Kalau ada droping ya kita jalan. Hanya 

bergantung dari dana yang berikan. 

Lamanya sekitar 3 bulan. Sesuai dengan 

programnya untuk SPJ. 

3.  Berapa jumlah 
siswa penerima 

program? 

Jumlah ABK sekitar 40 terdiri dari 2 
kelas.  

 

4.  Bagaimana 

sikap teman 

sebaya, guru, 

masyarakat 
terhadap siswa 

ABK di 

lingkungan 

sekolah ini?  

Terutama orang tua yang anaknya ikut ya 

senang, karena ikut tambahan pelajaran 

gratis. Karena tipe mengajar guru di 

sekolah dan GO berbeda, anak-anak 
senang. 

5.  Bagaimana 

pendapat anda 

mengenai 
program inklusi 

ini?  

Manfaatnya bagus. Kalau tidak ada 

dananya mungkin tidak berjalan lagi. 

Kalau memang ada programnya 
seharusnya ada dana karena ini memang 

memerlukan pengelolaan khusus. Karena 

tidak ada kejelasan itu, otomatis kita 

tidak jalan. Meskipun demikian , kalau 

ada surat perintah dari dinas harus ada 
program ini itu kita hanya mengikuti saja. 

Kalau mungki bisa diambilkan dari BOS, 

itu lain lagi. Harus ada kejelasan 

prosedur.  
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6.  Kendala apa 

yang dihadapi 
dalam 

menerapkan 

program inklusi 

di sekolah ini? 

Tidak ada kendala, soalnya dari GO, terus 

dibimbing. Secara teknis tidak kesulitan. 
 

7.  Bagaimana 

penyampaian 
program inklusi 

ini kepada 

warga sekolah, 

masyarakat? 

Lewat orang tua, ketika rapat. Tidak ada 

komunikasi dengan media massa. Khusus 
CI ada pameran di GPD.  

 

8.  Bagaimana 

informasi yang 

didapatkan oleh 
sekolah terkait 

program ini, 

sudah cukup 

jelaska dan 

konsistenkah 
untuk 

diaplikasikan?  

Awalnya programnya bagus. Kan saya 

ikut ditatar di salib putih, mengundang 

narasumber, tapi kelanjutannya hanya 1-
2 tahun. Berhenti, baru ada lagi. 

Kalau saya ikut pelatihan itu kok 

cenderungnya untuk yang berkebutuhan 

khusus. Kita tanya narasumber beliau 

tidak bisa memberi jawaban karena 
memang beliau diundang untuk 

membahas tentang bagaimana memberi 

pembelejaran untuk orang-orang BK. CI 

tidak dibahas.  

9.  Apakah sekolah 

menerima 

pedomana 
pelaksanaan 

pendidikan 

inklusi dan 

menerapkannya

? 

Ada panduan dari dinas dan 

dilaksanakan sesuai panduannya. Namun 

di dalamnya yang diutamakan yang 
khusus. Panduan tersebut campur 

dengan anak yg negatif (ABK) sehingga 

tidak begitu jelas. Kita juga meraba-raba 

bentuk programnya seperti apa, akhirnya 

dengan cara pengayaan itu saja. Tidak 
jelas programnya mau diapakan. 

10.  Bagaimana 

bentuk 

komunikasi 

antar sekolah 

penyelenggara 

inklusi dan 
GPK di Kota 

Salatiga? 

Tidak ada. Kalau ketemu di penataran, 

pameran.  

 

11.  Apa upaya 

pemerintah 

untuk membina 

sekolah 
pelenggara 

inklusi? 

Pertama saya disini kok ada honor untuk 

guru CI. Nah baru tahu kalau ada 

program ini. Honornya tidak setiap tahun, 

hanya sekali itu pas saya disini.  
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12.  Bagaimana 

anggaran dan 
pemenuhan 

fasilitas untuk 

program ini?  

Sebenarnya bagus, pertama diberikan 

dana untuk internet. 

13.  Bagaimana 

komitmen 

pihak sekolah 
(guru/kepala 

skeolah) untuk 

melaksanakan 

program ini? 

Mungkin perlu kejelasan program dari 

dinas. Inklusi tidak jalan. Ini cocoknya 

untuk anak ABK. Sebenarnya tidak 
masalah, termasuk CI. Saya mendukung, 

selama itu diprogramkan dan 

dilaksanakan 

14.  Adakah 

keuntungan 

yang didapat 
dari adanya 

kebijakan 

sekolah inklusi 

ini? 

Kita bisa menunjukkan prestasi siswa. 
Sekolah kita dipakai untuk try out GO 

(bagi siswa SD). Anak-anak SD datang ke 
sini, sekalian promosi. Sekolah ini dari 

segi pendaftar PPMB paling banyak.  

 

15.  Apakah ada 

monitoring dan 
evalausi 

program ini? 

Tidak ada monevnya. Hanya mengirim 

SPJ, dan memantau saja tapi kurang. 
Tahun 2015-1016 tidak ada (program 

inklusi lagi).  
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Lampiran  
TRANSKRIP WAWANCARA 

 
Narasumber  : Raji  

Jabatan  : GPK  

Instansi  : SMP 8 Salatiga 

Tanggal waawncara : 1 November 2016 

No Jawaban Pertanyaan 

1.  Berapa jumlah 

siswa ABK di 

sekolah ini? 

Pernah didata dulu sekitar 100 anak 

lebih. Dulu kita seleksi betul. 

 

2.  Bagaimana konsep 

sekolah CIBI di 
sekolah ini?  

R: Kita menampung anak-anak yang 

berbakat seni dan olahraga berupa 
karawitan, sepak takraw, rebana, Seni 

tari. 4 bidang ini sesuai dengan saat 

pencanangan dulu. 

 

B: pelaksananya seperti ekstra 

kulikuler. Dulu seminggu 2 kali, 
sekarang seminggu sekali. Dulu anak-

anak diseleksi sesuai dengan bakat 

anak. 

3.  Bagaimana 

awalnya sekolah 

ini bisa menajdi 
SD inklusi 

Tidak tahu penilaian dari dinas. 

Kebetulan tahun 2012 Kepsek pintar 

karawitan, anak buahnya diajak 
latihan seminggu sekali dan kita punya 

alatnya. Memang awalnya untuk 

latihan guru akhirnya ditularkan ke 

anak lewat ekstra. Awalnya yang 

menonjol karawitan dan olahraga.  

Daerah disekitar situ ada SD yang 
menonjol bakat sepak takrawnya. 

Selain itu sekolah ini juga dekat 

dengan TC(training center) sehingga 

anak2 yang disana banyak yang 

masuk ke sekolah ini.  
Kita tidak ada andalan akademiknya, 

termasuk menengah ke bawah. 

Makanya kita menojolkan di segi 

ketrampilannya.  

4.  Bagaimana 

pendapat anda 

Karena memang konsep sekolah 

inklusi dulu dan sekarang agak 
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mengenai program 

inklus ini?  

berbeda. Dulu konsep inklusi di SMP 8 

adalah membina hanya anak yang BI. 
GPK yang menangani program inklusi 

yang sekarang lebih memahami konsep 

sekolah inklusi dimana setiap sekolah 

bisa menerima semua kriteria anak, 

baik itu ABK maupun yang berbakat 
istimewa.  

5.  Kendala apa yang 

dihadapi dalam 

menerapkan 

program inklusi di 

sekolah ini? 

1. Perhatian dari instansi terkait 

kurang. Contohnya kita sudah 

ditunjuk BI, tapi dinas terkait 

kurang memanfatkan siswa kita. 

Mestinya kita dipanggil saat ada 

event, tapi malah tidak digunakan. 
Hanya saat even tertentu saja kita 

dipanggil.  

2. Pemerintah masih setengah-

setengah. Mestinya yang 

memainkan Gender dan sinden 
disedikan alokasi khusus untuk 

melengkapi kebutuhan wayang. 

3. Anak yang berbakat tidak 

disalurkan, misalnya SMA ke 

sekolah khusus dan dibiayai. 

Sertifikat yang kita beri untuk bekal 
mendaftar ke SMA juga tidak laku.  

4. Harusnya anak BI di kelas khusus, 

karena kalau pas latihan 

ketinggalan di akademis. Kadang 

diminta keluar dulu untuk latihan, 
padahal ada kegiatan belajar 

mengajar. Dulu ada rencana kalau 

ke depan ada kelas khusus tapi 

belum terelisasi. Justru anak yang 

seperti itu nilainya jeblok.  

(beberapa anak tidak mengalami 
masalah dalam hal pelajaran 

sehingga tidak perlu modifikasi 

kurikulum-Pak Raji-)  

5. Sekolah BI tapi tidak ada seleksi 

untuk bakat.Itu kan pakai jurnal 
online. Hanya saja, kita kan sekolah 

BI tapi siswa yang masuk tidak 

diseleksi berdasarkan bakatnya. 

Terlalu ribet. Di satu sisi kita mau 

cari bakat sesuia identitas kita. 

Kalau online kan murni nilai, kalau 
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ada tes tidak boleh. 

6.  Bagaimana 

penyampaian 
program inklusi 

ini kepada warga 

sekolah dan 

masyarakat? 

Lewat brosur. Menjadi sekolah  BI 

dibuat senjata. Dalam brosur 
dperlihatkan bakat yang dipunyai SMP 

8. Nyatanya disini ada siswa anak 

dalang rumahnya Karanggede karena 

tahu kalau kalau disini ada karawitan.  

 

7.  Bagaimana 
informasi yang 

didapatkan oleh 

sekolah terkait 

program ini, 

sudah cukup 

jelaska dan 
konsistenkah 

untuk 

diaplikasikan?  

Masih kurang. Setiap kali ada 
workshop itu yang dibahas selalu yang 

negatif. Jadi agak kesulitan juga. 

Setiap kali ada workshop saya diam 

mendengarkan. Jaga2 kalau nanti SMP 

8 ada anak yang seperti itu. Beberapa 

kali pembahasannya seputar itu. 
Sebenarnya kalau mau sama, 

kemampuan lebih dibuatkan 

kurikulum modifikasi bisa, tapi 

pelaksannaya yang tidak mampu. Jadi 

sekadar berjalan apa adanya.  

8.  Apakah sekolah 
menerima 

pedomana 

pelaksanaan 

pendidikan inklusi 

dan 

menerapkannya? 

B: Acuan dari pemerintah diserahkan 
sekolah masing2. Tidak ada, setahu 

saya. Saya waktu membuat program ya 

mencari di internet bagaimana BI itu 

karena tidak diberi materi apa-apa. 

Disuruh buat program, silabus, dan 

dijalankan.  
R: Kita tidak ada. Karena selama ini 

kalau workshop yang dibahas malah 

yang negatif 

9.  Bagaimana peran 

masyarakat/orang

tua dalam 
pendidikan inklusi 

ini? 

Pembinanya bisa dari orang tua dan 

pelatih. 

10.  Bagaimana bentuk 

komunikasi antar 

sekolah 

penyelenggara 

inklusi dan GPK di 
Kota Salatiga? 

Ini baru mau dibentuk dalam WA. 

Nanti dari kelompok itu dijadwalkan 

untuk klinik konseling. Belum ada 

seperti KKG.  

 

11.  Bagaimana upaya 

pemenuhan GPK 

secara kuantitas 

dan kualitas di 

skeolah ini?  

Ada GPK namun instruktur sebagian 

dari luar. Guru hanya mengabsen.  

 

Jumlah GPK Kurang. Kan harusnya 1 

GPK menangani 5-6 ABK. Yang ikut 
karawitan, rebana banyak.  
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12.  Apa upaya 

pemerintah untuk 
membina sekolah 

pelenggara 

inklusi? 

Kita sudah mengikuti 3 kali pelatihan 

tahun ini, akhir-akhir ini saja. Dulu-
dulu belum ada 

13.  Bagaimana 

anggaran dan 

pemenuhan 
fasilitas untuk 

program ini?  

R: Dulu pertama kali kita diberi dana 

45jt untuk pengadaan. (akhir tahun ini 

diberi dana 7,5jt untuk pengadaan 
fasilitas) 

 

Anak mendapat uang makan sekali 

datang Rp5rb karena latihan setiap 

pulang sekolah. Dulu memang ada 

posnya untuk itu. Setelah 3-4 bulan 
dana habis. 

Ketika dipanggil untuk event dana 

sangat kurang. Penampilan yang bagus 

kan butuh persiapan matang juga. 

Apalagi kalau bawa perlengkaapn 
karawintannya Tidak sedikit kalau 

sekali pentas, bisa jutaan, belum 

pakaiannya 

  

Fasilitas: 

Memadai, ada ruangan khusus untuk 
rebana, karawitan. Untuk pedalangan 

kita belum punya wayang. Kalau 

latihan anaknya bawa sendiri.  

 

14.  Bagaimana 

komitmen pihak 
sekolah 

(guru/kepala 

skeolah) untuk 

melaksanakan 

program ini? 

Komitmen kepsek tinggi, tapi kalau 

sudah masuk masalah pendanaan kita 
kesulitan melaksanakan progarm. 

Misal kita harus tampil di mana, 

dananya minim sekali.  

 

15.  Bagaimana 

persepsi 
masyarakat dalam 

memandang para 

siswa ABK setelah 

adanya program 

ini? 

Ada pengaruhnya. Pas PPDB banyak 

terbukti dari 2012 selalu menolak 
siswa. Dulu pas kuota cukup kita 

bersyukur. Kemarin ada 350 

pendaftar, padahal kita kuota 224. 

Pokoknya setelah ada BI animo 

masyarakat tinggi.  
 

 

 



251 
 

Lampiran 5 
TRANSKRIP WAWANCARA 

 
Narasumber :  Yati Kurniawati  

Jabatan : Kepala Sekolah & GPK 

Sekolah : SMP 10 Salatiga 

Waktu  : 14 November 2016 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1.  Berapa jumlah 
siswa ABK di 

sekolah ini? 

Kebanyakan siswa kesulitan belajar, 
sama sedikit tuna grahita 

 

2.  Bagaimana 

awalnya sekolah 

ini menjadi 

sekolah inklusif? 

Sesuai peraturan dari Provinsi SMP 10 

ada inklusi sejak 2009. Waktu kota 

mendeklarasikan kota inklusi 2012 kita 

sudah melaksanakan. Tapi karena 
belum tahu proses jalannya seperti apa 

ya berjalan apa adanya. 

3.  Bagaimana proses 

identifikasi dan 

asessmen siswa? 

Yang kita lakukan selama ini belum 

administratif. Kita hanya melihat hasil 

belajarnya seperti apa. Dulu pernah tes 

IQ sekali, tapi siswanya sudah lulus 

semua.  

4.  Bagaimana sikap 
teman sebaya, 

guru, masyarakat 

terhadap siswa 

ABK di lingkungan 

sekolah ini?  

karena kebanyakan slow learner, anak-
anak itu normal-normal saja. Tidak ada 

sesuatu hal yang berbeda dengan yang 

lain. Kalau mungkin tuna daksa, wicara 

mungkin ada sedikit (perbedaan 

perlakuan dari teman). Karena kita 
normal tapi kekeurangan dalam 

intelektualnya, anak2 ke arah negatif 

tidak ada 

5.  Kendala apa yang 

dihadapi dalam 

menerapkan 

program inklusi di 
sekolah ini? 

Karena kita modelnya reguler, tidak 

model pull out dalam pembelajaran. 

Kadang kita mengalami kesulitan. 

Karena GPK kurang dan guru yang 
merangkap GPK pkerjaan banyak. 

Pembelajaran dilaksanakan oleh guru 

kelas (mapel), mungkin penanganan 

untuk annak ABK kurang, karena 

pengetahuan ttg ABK juga kurang. 
Karena di sini yg GPK baru baru 

beberapa bulan, baru 2 guru. Kami 

hanya bisa menginformasikan kepada 

guru-guru  
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6.  Bagaimana 

penyampaian 
program inklusi 

ini kepada warga 

sekolah dan 

masyarakat? 

kita pelaksanaannya sosialisasi teman2 

guru, implemntasi ya  dijalankan sesuai 
yang didapat di diklat. 

7.  Bagaimana 

informasi yang 
didapatkan oleh 

sekolah terkait 

program ini, 

sudah cukup 

jelaska dan 

konsistenkah 
untuk 

diaplikasikan?  

Secara umum kita tahu dari pelatihan, 

dari kepala sekolah sendiri. GPK baru 

8.  Apakah sekolah 

menerima 

pedomana 

pelaksanaan 
pendidikan inklusi 

dan 

menerapkannya 

Disini ada. Saya menerima pas 

pelatihan di dinas pendidikan sebelum 

di solo, buku terbaru tahun 2015. Baru 

dapat kemarin, jadi mau melaksanakan 
ya belum bisa, kita sambil jalan.  

 

9.  Bagaimana peran 

masyarakat/orang

tua dalam 

pendidikan inklusi 
ini? 

Kalau peran karena memang yang dulu 

orang tua dikumpulkan anak inklusi. 

Yang saya tahu. Mensosialisakan 

kepada orang tua. 
 

10.  Bagaimana upaya 

pemenuhan GPK 

secara kuantitas 

dan kualitas di 

skeolah ini?  

GPK kurang dan guru yang merangkap 

GPK pekerjaan banyak. Karena di sini 

yg GPK baru baru beberapa bulan, baru 

2 guru. 

11.  Bagaimana 
anggaran dan 

pemenuhan 

fasilitas untuk 

program ini?  

Dulu ada block grant gantian antara 
SMP 10 dan SMP 7 masing-masing 

setahun. Tapi lama tidak keluar. 

Bantuan yang diberikan berupa honor 

untuk GPK. Tahun kemarin ada. Kita 

jalan ya jalan aja. Kita tidak tahu 

masalah anggaran.  
 

Tentang tes IQ, kita hanya melihat dari 

hasil belajar. Kalau ada block grant 

bisa, tapi secara mandiri bisa. Kita 

memikirkan kemampuan orang tua. 
Soalnya kalau diambil dari dana BOS 
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kan tidak bisa. Kalau dari dana BOS, 

tidak ada Bos untuk inklusi. Bisanya 
kalau kita membantu ya beasiswa 

untuk siswa miskin. Ada komponen itu. 

Padahal belum tentu ABK itu anak 

miskin. Jadi kita bingung juga mau 

diambil dari pos mana. Bisa juga 
sebnarnya skeolah mengambilkan dana 

dari ekstra kulikuler, tpai agak sulit 

juga. Kadang bingung juga dari segi 

anggaran. Kita mengacunya dari 

standarisari bos dan adminsitrasi 

pemkot. Tidak ada pelaksanaan tes IQ. 
Kalau kita kemas semacam pelatihan 

utnuk anak ya bias, tapi terbatas, 

paling fotokopi. Sebenarya bisa juga 

kita pikirkan lebih lanjut.  

 
Karena kita kebanyakan slow learner 

jadi tidak pelu fasilitas khusus. paling 

tambahan pelajaran yang bisa 

dilakukan dan tidak semua mapel juga. 

12.  Bagaimana 

komitmen pihak 

sekolah 
(guru/kepala 

skeolah) untuk 

melaksanakan 

program ini? 

Ini GPK kanbaru dilatih, harapannya 

nanti membuat program. Yang jelas dari 

pihak sekolah support. Karena 
bagaimanapun di SMP 10 pasti akan 

dijumpai ABK. 

 

Kita (guru) disini perhatian, teknisnya 

sudah bisa. Tapi untuk lebih detail 
yang sebenarnya bagaimana 

penanganan ABK ya belum karena 

pengetahuan guru mapel kan apa yang 

didapat tentang mata pelajaran 

tertentu. Pengetahuan khusus ABK 

tidak ada. 
GPK disini tidak terjun langsung. 

Selama ini belum bisa. Paling terjun 

ketika mengajar mapel sendiri-sendiri. 

Kebanyakan mapel UN.  

13.  Bagaimana 

persepsi 
masyarakat dalam 

memandang para 

siswa ABK setelah 

adanya program 

ini? 

Kurang tahu juga. Belum ngobrol ortu 

siswa ABK. Tidak tahu responnya.  
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14.  Adakah 

keuntungan yang 
didapat dari 

adanya kebijakan 

sekolah inklusi 

ini? 

Ada, termasuk kita mengenal karakter 

anak. Kita bisa menklasifikasn anak 
seperti apa, tindakannya seperti apa. 

Tidak semua anak itu sama, berbeda 

sesua karakter masing-masing.  
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Lampiran 5 
TRANSKRIP WAWANCARA 

 
Narasumber  : Yahya Kristanto, S.Pd 

Jabatan  : Kepala Sekolah  

Instansi  : SMP Kristen 2 Salatiga 

Tanggal  : 5 Januari 2017 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Berapa jumlah 

siswa ABK di 

sekolah ini? 

Per mapel kita batasi yang terbaik. Yang 

kita proyeksikan mengikuti lomba. 

Masing-masing mapel 2 anak. Kami 

ambilkan kelas 7 dan 8. Di awal kelas 9 

juga kami ikutkan, tapi semesnter ini 

kami fokuskan ke kelas 7 dan 8.  

2.  Bagaimana konsep 
sekolah CIBI di 

sekolah ini?  

Yang kami lakukan itu mengakomodir 
anak-anak yang memiliki kemampuan 

lebih dengan digembleng dengan kita 

datangkan beberapa dosen dari UKSW 

untuk membimbing. Bisanya kita 

arahkan untuk mengikuti olimpiade 
sama lomba-lomba. Mereka 

dikumpulkan dalam kelas briliant. Kelas 

brilian itu kita baru kita rintis 1 tahun 

ini, tahun pelajaran ini.  

 

Sebelumnya susah untuk kami 
ungkapkan ya. Dana itu yang dipakai 

sama seperti kelas brilian tapi belum 

terstruktur. Jadi misalnya kita ada 

lomba baru kita turunkan, anak-anak 

kita bimbing. Kalau sekarang kan 
reguler setiap minggu satu kali kita 

menelenggarakan kelas ini. Dulu ada, 

bantuan kita pakai salah satunya untuk 

pembiayaan ini. Persiapan lomba, dan 

untuk penelitian2 itu. Semacam KIR.  

Dulu insidentil saja. Sebulan sebelum 
ada lomba anka-anak di drill.  

3.  Bagaimana 

pendapat anda 

mengenai program 

inklus ini?  

Pendidikan inklusi ini baik, 

memanusiakan manusia, semua berhak 

mendapat pendidikan yang layak. Saya 

sangat setuju dan mengapresiasi 

program ini. Memang di lapangan kalau 
dulu kita arahnya ke CI, tapi juknis 
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yang tersusun perlu diperbaiki, atau 

paling tidak yang belum tahu harus 
diberi wawasan yang lebih. Ketika kita 

bertemu di diknas kemarin keluhannya 

yang CI sama, bingung. “Laporannya 

mana? Apa yang mau saya laporkan?” 

Kalau BI bergerak baik. Ada ketrampilan 
khusus yang diberikan ke siswa.  

 

Kalau saya tangkap inklusi mengarah ke 

sana (yang negatif). Ini yang 

membingungkan kami. Apakah nanti 

kami mengarah ke sekolah inklusi 
dengan konotasi negatif atau kami 

bertahan dengan CI. Dan kami 

kebetulan semenjak pelaksanan ini 

belum ada anak yang negatif. Yang slow 

learner ada, kalau di bawahnya itu 
belum ada. Kami lebih banyak yang 

punya bakat lebih. Apakah sekarang 

inklusi dibawa ke yang negatif, tetap 

atau porsinya seberapa. Ini yang saya 

bingung. Intinya yang saya tangkap 

sekolah harus siap jika menerima siswa 
yang berkebutuhan, apakah ABK atau 

CIBI 

4.  Kendala apa yang 

dihadapi dalam 

menerapkan 

program inklusi di 
sekolah ini? 

masalah pembiayaan. Setelah kami 

tidak dibantu, sekarang tidak semua 

mapel yang dibina dan berkurang 

kesempatan untuk mengambil dosen 
untuk membimbing. Hanya beberapa 

yang kami anggap penting saja, 

misalnya science, math dan bahasa 

inggris. Dana kami sesuaikan saja 

dengan RKAS. Sesuai kemampuan kami. 

Kalau dulu bisa lebih. Waktunya 
sekarang satu minggu sekali, kecuali 

even-even tertentu, anak-anak kita 

intensifkan.  

Kalau pelaksanaan teknis di lapangan 

tidak ada masalah. 

5.  Bagaimana 
penyampaian 

program inklusi 

ini kepada warga 

sekolah dan 

masyarakat? 

Mestinya ada. Lupa-lupa ingat. Karena 
ini dimulai tahun 4 tahun yang lalu dan 

saya baru menjadi kepala sekolah 2 

tahun ini.  
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6.  Bagaimana 

informasi yang 
didapatkan oleh 

sekolah terkait 

program ini, 

sudah cukup 

jelaska dan 
konsistenkah 

untuk 

diaplikasikan?  

Informasi tentang yang CI masih 

kurang. Saya tidak tahu apakah 
juknisnya ada atau tidak. Mestinya 

harus ada. Jadi kita yang di lapangan 

jadi tahu arahnya kemana, apakah yang 

kita lakukan sudah benar. Kita kan 

tidak tahu. 
 

7.  Apakah sekolah 

menerima 

pedomana 

pelaksanaan 
pendidikan inklusi 

dan 

menerapkannya? 

Kalau juknis inklusi ada, tapi masih 

dirasa kurang jelas  

8.  Bagaimana upaya 

pemenuhan GPK 

secara kuantitas 
dan kualitas di 

skeolah ini?  

Kalau pelatihan, workshop ada. Terakhir 

di Solo 2 hari. Di sinode ada juga ketika 

launching Klinik Konseling. 
Kalau GPK ada. Makanya yang saya 

sampaikan itu, inklusi lebih kepada 

yang negatif.  

9.  Bagaimana 

anggaran dan 

pemenuhan 

fasilitas untuk 
program ini?  

Ketika program inklusi didengungkan 

oleh dinas itu kita disuruh membuat 

laporan apa yang sudah dilakukan 

sebenarnya agak bingung juga karena 
bantuan diberikan hanya sekali saja 

ketika ditunjuk. Persisnya saya kurang 

tahu karena saya belum menjadi kepala 

sekolah. Jadi bantuan itu hanya 1 

tahun atau 2 tahun, yang jelas 2 tahun 
terakhir sudah tidka bantuan dari 

pemerintah untuk program CI. Sehingga 

kami harus menyelenggarakan itu 

secara mandiri.  

 

Dana hanya semacam stimulus. 
Sebelumnya sudah kami lakukan, 

hanya dengan adanya dana ini bisa 

lebih banyak , mapel yang dibina.  

Karena kita mengundang dosen juga 

tidak murah, salary yang diberikan 
cukup  tinggi. Dengan bantuan CI itu 

bisa sangat membantu. Lebih banyak 

yang bisa kita libatkan dan waktunya 

lebih banyak.  
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10.  Bagaimana 

komitmen pihak 
sekolah 

(guru/kepala 

skeolah) untuk 

melaksanakan 

program ini? 

Kalau dikaitkan dengan sekarang ini, 

inklusi ini kan lebih kepada melayani 
semua anak. Yang saya dengar dari 

sosialisasi di tingkat kota maupun 

nasional ini kan lebih melebar. Sekat CI 

dan BI (ABK dan CIBI) tidak ada. Kita 

sebagai pelaksana siap menerima siswa 
apapun kondisinya, baik yang kurang 

ataupun yang lebih. Yang lebih dibahas 

yang kurang, termasuk fasilitasnya. 

Seperti sekolah kami ini kan 2 lantai, 

misalnya ada anak yang memakai kursi 

roda kan kesulitan. Arahnya kan ke 
sana. Kami juga ambigu pengertian 

inklusi ini. Tapi kami tetap dengan 

komitmen pertama, yang CI nya yang 

kami tonjolkan.  

 

11.  Adakah 
keuntungan yang 

didapat dari 

adanya kebijakan 

sekolah inklusi 

ini? 

Dilakukan iya, kami menganggap ini 
sebagai nilai plus kami. 
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Lampiran 5  
TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Narasumber  : Asih Nuryani  

Jabatan  : GPK  

Instansi  : SMP Kristen Satya Wacana 

Tanggal waawncara : 10 November 2016 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Berapa jumlah 

siswa ABK di 

sekolah ini? 

Baru 5 anak. Tuna wicara, tuna rungu, 

Slow learner, tuna ganda. 

Saya kira kalau tuna daksa tidak 
mungkin. Orang tua tahu posisi sekolah 

kita. Mereka pasti mempertimbangkan 

hal itu. Kita belum pernah menolak. 

Kendalanya paling tuna daksa. Nanti di 

lantai 4 bagaimana 

2.  Bagaimana awalnya 
sekolah ini menjadi 

sekolah inklusi? 

Awalnya 4 tahun yang lalu belum ada 
program untuk ABK. Ada anak masuk, 

kita terima dan bimbing khusus tanpa 

ada pedoman apapun sampai lulus. 

Ikut ujian juga lulus. Kan dari dinas 

belum didengungkan dan SMP lab 

belum ada. Mungkin sebenarnya 
program itu sudah ada, tapi apa SMP 

Lab yang belum tahu atau dinas yang 
belum meberitahu. Tidak tahu miss-nya 

dimana 

 
Menurut saya tidak masalah saja. 

Semau anak pasti punya kelebihan. 

Kita coba saja. Saya kira kalau SD lolos 

berati anak bisa mengiktui pelajaran. 

Prinsipnya seperti itu.  

3.  Bagaimana sikap 

teman sebaya, guru, 
masyarakat 

terhadap siswa ABK 

di lingkungan 

sekolah ini?  

Kalau dulu teman lebih tidak bereaksi, 

karena ABK nya pendiam, tidak 
menganggu teman. Yang sekarang juga 

teman-temannya tidak masalah, hanya 

dicap kalau anak tersebut nilainya 

jelek. Cuma anaknya tidak bermasalah. 

Kalau satu kelompok pasti nilainya 
jelek. Tapi yang baru ini agak 
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bermasalah karena hiperaktif. Teman2 

sekelas pasti terganggu karena anaknya 
tidak bisa diam. Yang satu anaknya 

ngiler, ada bau tidak sedap. Kalau pagi 

tidak masalah, kalau siang anak-anak 

sudah mulai mengeluh. Sebenarnya 

anaknya juga diam (tuna wicara, 
graita). Hanya bau itu yang menjadikan 

temannya tidak nyaman dekat sama 

dia.  

4.  Bagaimana 

pendapat anda 

mengenai program 

inklus ini?  

Waktu itu sudah ada peratuan dari 

dinas, kita tidak bisa menolak. Hal itu 

harus ditanyakan guru satu persatu. 

Kalau saya sih gpp. Saya kan guru BK. 
Saya selalu melayani apa yang 

dibutuhkan. Dia tidak bisa bicara, ya 

ditulis. Anak-anak malah dekat sama 

saya. Tidak dipanggil juga datang 

sendiri anaknya. Pandangan guru lain 
saya tidak tahu. 

Anak biar tahu ada perbedaan. Dari 

situ biar bisa mensyukuri apa yang dia 

punya dari Tuhan. 

5.  Bagaimana 

penyampaian 

program inklusi ini 
kepada warga 

sekolah dan 

masyarakat? 

Setiap awal tahun masuk orang tua 

dikumpulkan. Pasti dijelaskan kalau 

ada program dari dinas dan sekolah 
tidak bisa menolak. Sampai saat ini 

tidak ada yang menolak 

 

6.  Bagaimana 

informasi yang 

didapatkan oleh 
sekolah terkait 

program ini, sudah 

cukup jelaska dan 

konsistenkah untuk 

diaplikasikan?  

Kemarin saya pelatihan di Solo itu saya 

jadi jelas, setelah itu. Sebelum itu  

paling ada pelatihan beberapa jam, tapi 
masih nggrambyang. Paling seminar 

sehari 2 kali. Sebelum itu tidak ada 

pelatihan juga tidak ada masalah. 

Tahun pelajaran baru ini sudah ada 3 

kali pelatihan. Sebelum itu belum 

pernah mengikuti.  

7.  Apakah sekolah 
menerima 

pedomana 

pelaksanaan 

pendidikan inklusi 

dan menerapkannya 

Yang pegang kepala sekolah ya. Saya ga 
tahu. Kalau saya lebih diberitahu kalau 

sekolah ada program ini, dan diminta 

untuk melaksankaan.  

 

8.  Bagaimana peran 

masyarakat/orangtu
a dalam pendidikan 

Kalau inklusi kan perlu komitmen dari 

orang tua untuk identifikasi dan 
asesmen. Dalam penerimaan siswa 



261 
 

inklusi ini? wawancara, orang tua menyampaikan 

kalau anaknya ABK, anaknya juga 
diajak. Mereka sudah tahu dari awal 

kalau sekolah kita ada anak seperti itu. 

 

Proses assessmen dan identifikasi?  

Pertama tahu hanya tahu kalau anak 
hiperaktif. Tidak pernah ada tes 

khusus, hanya dugaan saja. 

9.  Bagaimana bentuk 

komunikasi antar 

sekolah 

penyelenggara 

inklusi dan GPK di 
Kota Salatiga? 

Kita ada WA grup. Kemarin membuat 

ketika ada pelatihan. Yang punya 

android.  

 

10.  Bagaimana upaya 

pemenuhan GPK 

secara kuantitas 

dan kualitas di 

skeolah ini?  

Selama ini hanya saya (1 orang). Pas 

pelatihan saya ikutkan 1 lagi, karena 

dari dinas aturannya harus 2. Guru 

tersebut dipilih karena beliau guru baru 

dan jamnya masih sedikit.  

11.  Bagaimana 
anggaran dan 

pemenuhan fasilitas 

untuk program ini?  

Fasilitas? 
Dulu anaknya sudah punya sendiri, 

tapi tidak mau pakai (hearing aid). 

Mereka melihat bibir kita, duduk di 

depan. Guru diinformasikan kalau ada 

anak tersebut. Tidak ada 

pendampingan khusus bagi anak 
tersebut 

Pull out? 

Tidak kita lakukan, karena anak tidak 

bermasalah di pelajaran. Slow learner 

tidak masalah juga. Paling yang 
diperaktif, keluar masuk sendiri. Anak 

yang normal malah di bawah ABK 

rangkingnya. Slow learner baru tahun 

ini, jadi baru kita programkan juga. 

Guru mengatakan masih bsa mengikuti 

pelajaran sehingga tidak ada masalah.  
Anggaran? 

Saya tidak tahu. Kemarin dapat dari 

dinas 7,5juta tapi belum kita 

belanjakan. Masih bingung mau 

dibelikan apa.  

12.  Apa penghargaan 
yang sudah 

diberikan bagi 

penyelenggara 

Dulu pernah ada honor yang diberikan. 
Sebenarnya kita belum tahu kerjaan 

GPK seperti apa. Akhirnya kita bagi-

bagi. Mungkin sekarang kalau sudah 
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(sekolah/guru) yang 

memiliki komitmen 
tinggi dan 

berprestasi dalam 

menyelenggarakan 

pendidikan inklusif? 

tahu kerjaan kita ya diberikan ke kita. 

Saya pernah tanda tangan 2 kali. Saya 
bagi-bagi karena saya pikir kan 

membimbing anak bersma-sama. 

Mungkin sebenarnya untuk GPK cuma 

saya nggak enak.  

13.  Bagaimana 

komitmen pihak 
sekolah 

(guru/kepala 

skeolah) untuk 

melaksanakan 

program ini? 

Hal itu harus ditanyakan guru satu 

persatu. Kalau saya sih tidak masalah. 
Saya kan guru BK. Saya selalu 

melayani apa yang dibutuhkan. Dia 

tidak bisa bicara, ya ditulis. Anak2 

malah dekat sama saya. Tidak dipanggil 

juga datang sendiri anakya. Pandangan 

guru lain tidak tahu. 

14.  Bagaimana persepsi 
masyarakat dalam 

memandang para 

siswa ABK setelah 

adanya program ini? 

Saya nggak tahu. Kalau saya lebih ke 
anak-anak, mereka yang mengeluh. 

Salama ini saya tidak menerima telpon 

dari orang tua tentang hal itu, 

pembicaraan dengan orang tua tentang 

hal itu juga tidak pernah. Kalau anak 
ke saya, orang tua tidak. 

15.  Adakah keuntungan 

yang didapat dari 

adanya kebijakan 

sekolah inklusi ini? 

Motivasi saya lebih menanamkan nilai 

ke murid-murid, untuk lebih bersyukur 

kepada Tuhan. Anak jadi lebih 

toleransi, menghargai diri sendiri, 

bersyukur. Mereka menjaga perasaan, 

kalau ngomong ke saya, tidak di depan 
anak ABK takut kalau tersinggung, 

sakit hati. Ke anaknya masiha da rasa 

toleransi. Kelas lain tidak komen karena 

tidak berpengaruh bisanya yang 

merasakan anak yang satu kelas. Tapi 
tidak mengharapkan nanti ada ABK lagi 

(menarik murid ABK).  

 Evaluasi? ABK dengan tuna rungu, wicara tidak 

ada masalah. Tapi tidak untuk yang 

ngiler2. Sebaiknya ada seleksi untuk 

anak ABK. Kita saja melihatnya jijik. 

Kalau secara fisik sih tidak masalah. Itu 
ngiler2 sampai bajunya basah, saya 

ajari pakai masker. Sampai saya 

menyediakan pewangi kalau kealsnya 

bau. Pemikiran saya. Kalua ada SLB 

tuna ganda parah sebaiknya masuk 
SLB. Kalau slow learner biasa saja tapi 

kalau tuna ganda lebih polusi yang 

mengganggu anak2 lain.  
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Lampiran 5 
TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Narasumber : Retno 
Jabatan  : GPK  
Instansi  : SMP 7 Salatiga 

Tanggal  : 11 Januari 2017 
 
No. Pertanyaan Jawaban 

1.  Berapa jumlah 

siswa ABK di 
sekolah ini? 

Di tempat kami  ada 4 ABK, 2 orang 

kelas 7, dan 2 dari kelas > yang 
mendaftar dari jalur inklusi. Selain itu 

ada anak yang mendaftar di jalur regular 

yang kami duga anak ABK di kelas 7 ada 

2 anak. 

2.  Bagaimana sikap 

teman sebaya, 

guru, masyarakat 
terhadap siswa 

ABK di 

lingkungan 

sekolah ini?  

Ada yang membully juga, tapi anak 

tertentu. Membulinya juga tidak parah, 

misalnya ada anak yang tidak mau 
sekelompok dengan anak ABK. Rata-rata 

anak sudah menyedari kalau temannya 

itu berbeda. Secara social tidak masalah. 

 

3.  Kendala apa yang 

dihadapi dalam 
menerapkan 

program inklusi 

di sekolah ini? 

Ketrampilan kita, materi yang paling pas 

diberikan ke anak. Karena secara 
khusus. Kelas 7 kami belumbisa 

memberikan tes psikologi karena sekolah 

tidak ada ijin, dan dijanjikan diknas 

untuk diadakan. Kami tahu informasi ttg 

anka tersebut dari SD sebelumnya. 

Diberitahukan bahwa anaktersebut ada 
masalah berkaitan tentang kemmpuan 

membaca. Ada data juga meskipun 

sudah tidak akurat ya.ada tes juga 

cuman angka kategori, tidak ada dksirpsi 

BOS tidak bisa masuk. Bos kan juga 
egeluarannya susah. Kalau minta orang 

tua, nanti dikira kita pungutan. Susah 

juga.  

Ijazah itu yang masih menjadi maslah. 

Kemarin kita tanyakan ke kapala 

sekolah, beliau juga masih bingung. 
Selama ini kan baru dikasih tau solanya 

beda, standarnya beda, ujian nasional 

tidak ikut. Nah kami bingung yang 

membuat standar sekolah atau dinas. 

kami juga tanyakan tentang 



264 
 

kelanjutannya ke SMA, ijazahnya 

bagaimana. Pengalaman teman di 
sekolah lain, SMP Lab mereka diikutkan 

ke ujian nasional. Karena sekarang ujian 

nasional dan sekolah kan dijadikan satu. 

Yang dulu belum ada masala, masih ikut 

UN. Nyatanya mereka bisa dapat ijaah, 
walaupoun hasilnya beda sama yang 

lain. Dijelaskan seperit itu jadi harus 

bikin materi. Kalau mereka tidak dapat 

ijazah kan kalau mendaftar ke SMA kan 

SKHU. Wacana kemarin kan penerimaan 

tes, tambah susah bagi mereka. Kita 
iktui aturan yang beraluk saja lha. Kalau 

SMP negeri kan nanti SMA nya dimana, 

agak susah juga.  

Ruangan kami tidak punya. Anak-anak 

punya pekerjaan/ketrampilan yang 
harus didokumentasikan secara khusus. 

sementara kalau diperlukan untuk 

pameran, melatih mereka secara khusus 

ya kami kadang di gazebo, perpustakaan, 

di ruang BK. Saling menganggu, 

tempatnya dimasalahkan. Sementara 
dititipkan di perpustakaan. Nanti kalua 

ada penilaian, orang masuk juga ga 

bagus. 

4.  Bagaimana 

penyampaian 

program inklusi 
ini kepada warga 

sekolah dan 

masyarakat? 

Ada paguyuban orang tua ada beberapa 

kali kita sampiakn ke orang tua. Tapi 

rupanya masyarakat sudah tau mungkin 
dari diknas yang mengarahkna ke SMP 

7. 

Ketika orang tua diundang ke sekolah, 

orang tua mengatakan anaknya tidak 

masalah. Alasannya waktu di SD. Tapi 

saya tanya tetangga katanya memang 
dari kecil anak tidak boleh keluar, 

sampai sekarang. Kebenarannya masih 

50-50. Orang tua tidak terbuka. Yang 

anaknya inklusi saja, orang tua malu 

kalau disekolahkan ke SLB. Sampai saya 
suruh ke rumah pintar supaya dapat 

ketrampilan tambahan, cara komunikasi, 

motoriknya dll. Alasan tidak ada waktu 

untuk antar jemput. Ortu tidak bisa 

menerima anaknya untuk diberikan ke 

luar 
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5.  Apakah sekolah 

menerima 
pedomana 

pelaksanaan 

pendidikan 

inklusi dan 

menerapkannya? 

Tahun lalu semampu kami aplikasi dari 

SLB. Kami dipinjami materi dari sana. 
Semempunya dilakuakan. Tapi semester 

ini kami coba melakukan pengembangn 

diri untuk mereka. Ada ketrampilan, 

sikap.. kalau berkaitan dengan pelajaran 

kami sudah mulai bekerja sama dengan 
guru mata palajaran. Ketika pelajaran 

ada catatan. Materi yang diberikan, 

hasilnya seperti apa. Baru nulai tahun 

ini kami dapat pelatihan di Solo. 

Sebelumnya lebih ke ketrampilan saja.  

Ada beberapa buku yang kami punya. 

6.  Bagaimana 
anggaran dan 

pemenuhan 

fasilitas untuk 

program ini?  

Meminta bantuan butuh proses. 
Majukan ke sekolah, ke pemkot dll. 

Kalau sudah sangat mendesak baru 

akmi usulkan ke diknas. Dulu diminta 

proposal apa yang diperlukan, namun 

sampai sekarang berlum ada realisasnya.  
Tahun 2012-2013. Untuk tes psikologi 

20-25 anak untuk tambahan pelajaran 

diantaranya kami menggunaka tes 

psikologi, membuat ketrampilan2. Tahun 

lalu kami ajak unutk latihan membatik 

selama 3 bulan. Tapi anaknya sekarang 
sudah lulus. Kalau dulu belum ada 

dasarnya. Kami ambil anak-anak tuna 

laras, kami berikan semacam 

hypnotherapy.  

Dana untuk ketrampilan diambilkan dari 
BOS. Kami butuh apa, nanti dibelikan. 

Tidak ada honor GPK dari diknas 2 

tahun ini  

7.  Adakah 

keuntungan yang 

didapat dari 

adanya kebijakan 
sekolah inklusi 

ini? 

Ada. Secara tidak langsung mengangkat 

kami terutama untuk keluar, jadi sering 

ikut kegiatan keluar, orang jadi tahu 

kami. Dengan label inklusi bisa 
mmebantu kami untuk mengajukan 

bantuan,tapi masih belum tahu caranya 

bagaimana 

8.  Berapa jumlah 

siswa ABK di 

sekolah ini? 

Di tempat kami  ada 4 ABK, 2 orang 

kelas 7, dan 2 dari kelas > yang 

mendaftar dari jalur inklusi. Selain itu 
ada anak yang mendaftar di jalur regular 

yang kami duga anak ABK di kelas 7 ada 

2 anak. 
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Lampiran 5  
TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Narasumber  : Wagimin 

Jabatan  : GPK  

Instansi  : SD Salatiga 12 ex SD Blotongan 3 

Tanggal  : 3 November 2016 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Bagaimana awal 

mula SD 

Blotongan 3 

menjadi sekolah 
inklusi? 

Ketika saya menjadi kepala sekolah, ada 

orang tua murid yang mau mendaftarkan 

anaknya dengan down syndrome dan 

lumpuh. Awalnya mau tidak diterima, 
bahkan sudah mendaftarkan tahun 

sebelumnya dan tidak diterima. Ketika 

saya masuk saya berpendapat kalau 

orang tuanya mampu tidak masalah 

karena dia bisa ke SLB, bisa home 

schoolong. Kalau tidak mampu harus 
diterima. Mereka berhak mendapatkan 

layanan pendidikan. Akhirnya murid 

tersebut kami terima.  

Pada waktu itu kan belum ada inklusi. 

Tapi kami memulai tahun 2010. Kami 
sudah tahu dari internet dan kebijakan 

pusat bahwa sudah ada inklusi, tapi 
belum difloorkan. Tapi kami sudah 

menangkap hal itu, dan kebetulan 

lingkungan sekolah itu ada (siswa ABK). 

Hal itu kan wajib diterima. 

2.  Bagaimana sikap 
teman sebaya, 

guru, masyarakat 

terhadap siswa 

ABK di 

lingkungan 

sekolah ini?  

Awalnya para guru masih menentang 
saya. Akhirnya saya motivasi mulai dari 

itu teman guru mulai sadar dan akrab 

dengan anak seperti itu. Tantangannya 

tidak hanya itu, masyarakat menganggap 

SD Blotongan 3 menjadi SLB. Dulu 

siswa-siswa yang dijejerkan jijik, tapi 
sekarang ikut membantu temannya 

dengan membopong temannya itu 

pindah. 

3.  Bagaimana 

penyampaian 

program inklusi 
ini kepada warga 

Terus disosialisasikan. Ada orang tua 

yang marah karena tes IQ anaknya 

rendah dan diminta masuk inklusi. 
Setelah saya beri tahu, inklusi itu 
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sekolah dan 

masyarakat? 

mendapat pelayanan khusus akhirnya 

malah senang. Sedangkan orang tua 
yang non ABK awalnya menolak, lalu 

diinformasikan kalau ini bukan penyakit 

menular. Tidak ada virusnya, dan ini 

bawaan 

4.  Bagaimana peran 

masyarakat/oran
gtua dalam 

pendidikan 

inklusi ini? 

Sampai kami didatangi PLAN Jakarta, 

dari Purwodadi, PLAN Amerika. Dibawa 
ke Hotel Quality untuk berbagi 

bagaimana penerapan pendidikan 

inklusi. Kan di salatiga dulu pertama 

hanya di sekolah saya, sekolah lain 

hanya slow learner. Kalau saya kan ada 

yang lumpuh pakai kursi roda  

5.  Apa upaya 
pemerintah 

untuk membina 

sekolah 

pelenggara 

inklusi? 

Pemerintah memfasilitasi, memberi dana 
untuk membeli peralatan anak ABK dan 

gurunya akhirnya diperhatikan.  

6.  Bagaimana 
anggaran dan 

pemenuhan 

fasilitas untuk 

program ini?  

Tahun 2011 dan 2012 GPK sudah diberi 
honor. Kalau mulai 2012 seluruh 

Salatiga sudah inklusif, jadi tidak diberi 

honor. Tapi ini mulai digalakkan lagi. 

Setelah ini GPK rencananya diberi Rp 

50.000/jam dalam memberi bimbingan 

dan ada laporan tertulis untuk dinas. 
Belum berjalan. Tapi tahun 2014 dapat 

berapa juta yang diberikan akhir tahun. 

Sepertinya dapat 2.400.000. Karena yang 

diberi hanya 3, akhirnya dibagi dengan 

guru kelas yang lain yang punya ABK di 
kelasnya.  

7.  Bagaimana 

kriteria murid 

yang diterima 

dan rasio 

gurunya? 

Jadi per kelas itu tidak boleh melebihi 

dari 5 siswa kalau itu cuma slow learner. 

Tapi kalau ada tuna laras paling tidak 2 

atau 1, tergantung jenis ABK nya. Apaligi 

autis hanya 1.  

Kami menerima yang lumpuh, down 
syndrome. Kalau autis kami tidak berani. 

Setelah itu banyak yang mendaftar tapi 

kami selektif, tidak semua saya terima. 
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Lampiran 5 

TRANSKRIP WAWANCARA 
 

Narasumber : Retno Woro 

Jabatan : Kepala Bidang Madrasah 

Instansi : Kementraian Agama Kota Salatiga 

Tanggal : 14 Maret 2017 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah 
Kementrian 
Agama juga 
masuk dalam 
Pokja Inklusi Kota 
Salatiga? 
 

Iya masuk Pokja, karena memang 
Kementrian Agama membawahi 
pendidikan, terutama pendidikan 
madrasah. Kementraian agama 
memiliki ciri khas keislaman. Jadi 
tetap dimasukkan di dalam tim, 
ada atau tidak ada. Kalau 
sekarang tidak ada, ada 
kemungkinan besok ada. Inklusi 
di MI dan MTS belum ada, karena 
ini kan butuh tenaga khusus 
sementara di madrasah 90% 
swasta, jadi  untuk 
menyelenggarakan ini swasta 
harus kuat di pendanaan. 

2.  Apakah dana 
untuk inklusi 

menungkinakan 
kalau berasal dari 
Pokja? 
 

Memungkinkan, cuma kita kan 
ada ciri khas keagamaan islam 

tadi. Kalau tidak ada ciri khas 
kan masuknya dinas pendiidkan. 
Kita itu lembaga yang 
naungannya di pusat, dananya 
dari pusat. Sementara itu kita 
baru mengusulkan, kita kan dari 
daerah, sekolah di daerah dan 
anak-anak juga di daerah. Kalau 
pendanan dari pusat itu kan 
terlalu panjang, jenjang juga ga 
sampai menyentuh di bawah. 
Anggaran di pusat jadi terlalu 
besar. Kalau otonnomi kan 
jenjangnya jadi pendek.  
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3.  Apakah di daerah 
lain ada MI dan 
MTs yang inklusi? 
 

Kita ada rutin rapat di tingkat 
provinsi saya tidak pernah 
menanyakan itu. Sebenarnya bisa 
kita komunikasikan ada atau 
tidak ya.  
 

4.  Apakah ada siswa 
ABK di MI dan 

MTs? 
 

Ada anak-anak yang seharusnya 
masuk inklusi/SLB, tapi oleh 

orang tuanya tetap dimasukkan 
MI karena keterbatasan dana dan 
juga mungkin tempatnya jauh. Ini 
yang kadang membuat dilema. 
Mau diterima keadaanya seperti 
itu, tidak diterima mau sekolah di 
mana lagi. Berdasarkan undang-
undang lembaga pendidikan tidak 
boeh menolak siswa. Kemarin 
kasusunya di MI Noborejo. 
Anaknya tidak suka belajar, tapi 
rajin. Pagi datang menyapu 
sekolah, setelah pulang mengecek 
pintu-pintu dan ditutup. Kalau 
untuk belajar tidak bisa sekeras 
apapun gurunya mengajari. 
 

5.  Kalau di sekolah 
inklusi anak 
diperbolehkan 
tidak ikut ujian 
nasional, 
bagaimana dengan 
MI MTs?  
 

Ini yang menyebabkan nilainya MI 
turun. Yang pintar itu kan 
standarnya SD, tapi di SD tidak 
ada keterbelakangan mental. Jadi 
rata-rata nilai UN di MI jadi 
rendah karena ada anak ABK 
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Lampiran 5  
TRANSKRIP WAWANCARA 

 
Narasumber  : Muhlisun, M.Pd 

Jabatan  : Kepala Sekolah 

Instansi  : SLB Negeri Salatiga 

Tanggal waawncara : 13 Maret 2017 

No. Pertanyaan Jawaban 

1.  Dalam Pokja 

inklusi SLB 

terlibat dalam 

pendidikan 
inklusi di saltiga. 

Sejauh mana 

peran dan 

keterlibatan 

SLB? 

Keterlibatan SLB dalam program inklusi 

di Kota Salatiga ini kurang. Karena 

memang kita tidak pernah dilibatkan 

dalam program ini. Sebenarnya kita siap 
dan mau untuk menyumbangkan tenaga 

untuk pelakasanaan program ini. Kita 

kan yang setiap hari menghadapi anak-

anak berkebutuhan khusus, jadi bisa 

membantu bagaimana menghadapi 

mereka.  
Saya juga bertanya dengan teman-

teman di SLB swasta apakah GPK nya 

diminta bantuan di sekolah inklusi. 

Ternyata tidak ada. Harusnya SLB kan 

menjadi sekolah sumber. Kalau di kota 
lain, misalnya Malang, Solo sudah jalan. 

Kita paling dilibatkan ketika ada 

seminar-semiar. Itupun hanya diundang 

sebagai peserta biasa. Kami sebenarnya 

mau menyumbangkan pikiran untuk 

mengelola pendidikan inklusi. 
Bagaimana seharunys mengelola dan 

menghadapi ABK.  

 

Dulu sekali saya pernah diundang 

untuk rapat Pokja, hanya satu kali saja 
waktu awal pencanangan program 

inklusi setelah itu tidak pernah lagi.  

 

Kenapa tidak dilibatkan? 

Kita tidak tahu. Itu mungkin yang lebih 

tahu pembuat kebijakannya, Pokjanya, 
kenapa kok kita tidak dilibatkan.  
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2.  Bagaimana 

pendapat anda 
mengenai 

program inklusi? 

 

Saya setuju adanya kebijakan ini. 

Tujuan kebijakan ini untuk pemerataan 
pendidikan, siswa yang rumahnya jauh 

di pusat kota bisa bersekolah.  

Kalau SLB itu kan konsepnya menerima 

anak-anak berkebutuhan khusus 

dengan hambatan intelensia, kalau 
sekolah inkusi kan menerima ABK tanpa 

hambatan intelensia. Tapi terkadang 

yang masuk ke sekolah inklusi kan juga 

ada yang dengan hambatan intelensia.  

 

3.  Ada anggapan 

kalau nanti 
degana dnaya 

skeolah inklusi, 

anak yang 

masuk ke SLB 

bisa berkurang 
siswanya. 

Apakah benar? 

 

Tidak ya. Dulu awalnya memang ada 

teman-teman yang berpikir seperti itu. 
Tapi kenyataannya tidak. Disini saja 

sampai menolak-nolak murid. Kalau 

bisa malah SLB semakin berkurang 

muridnya. Murid sedikit kan malah 

nanti kualitasnya semakin bagus. Kami 
malah senang kalau dibantu sekolah 

inklusi untuk mengatasi siswa ABK.  

 

Siswa kita kalau ada yang kiranya 

mampu secara intelensia kita usulkan 

untuk ke sekolah negeri. Misalnya SD 
sekolah di sini, setelah kita lihat kira-

kira dia bisa mengikuti di SMP negeri 

maka kita usulkan untuk bersekolah di 

sana. Hanya saja mereka sendiri takut 

kalau nantinya disana merasa minder 
dan dibully teman.  

 

Kita sebenarnya mendukung mereka 

untuk ke sekolah umum supaya karir 

mereka lebih bagus. Dulu pernah ada 

siswa kita yang begitu, dan kita pantau 
secara non formal di tingkat pendidikan 

selanjutnya. Setelah dari sini, dia 

melanjutkan ke SMP 7. Kebetulan istri 

saya guru disana, kita minta siswa tadi 

dipantau dan diberi perlakukan khusus. 
Lalu dia melanjutkan ke MA. Saya 

kebetulan juga punya kenalan di sana 

dan saya minta dipantau anak tersebut. 

Saya dengar terakhir dia mlenjutkan ke 

IAIN. Dia dulu adalah anak ynag 

mengalami hambatan intelegensi.  
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4.  Apakah jumlah 

ABK di SLB yang 
kemungkinan 

bisa bersekolah 

di sekolah 

reguler cukup 

banyak? 
 

Setiap anak yang masuk kita tes 

intelensi. Untuk memastikan bahwa 
mereka tidak ada yang salah masuk. 

Kalau sekiranya ada anak yang masih 

bisa masuk ke skoelah reguler akan kita 

usullkan masuk ke sana. Tapi ya itu 

tadi, terkadang mereka takutnya nanti 
minder dengan teman lainnya.  

 

5.  Dari mana asal 

siswa yang 

bersekolah di 

SLB? (luar 

daerah) kondisi 
sosial ekonomi 

mereka? 

 

50:50 dari Kota Salatiga dan Kabupaten 

Semarang. Kan kita salatiga posisisnya 

di tengah2 kabupaten Semarang ya.  

Kalua dari segi sosial ekonomi memang 

kita belum mengadakan riset, tapi 
secara umum siswa di sii heterogen. 

Tepi cenderung kebanyakan menegah ke 

bawah.  
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Lampiran 6 

HASIL UJI PLAGIARISME 

 

BAB I 
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BAB II 
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BAB III 
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BAB IV 
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BAB V 
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Lampiran 7 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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Lampiran 8 

PERNYATAAN NARASUMBER TESIS 
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Lampiran 8 

 

 


