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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi guru kelas  terhadap implementasi 

penyelenggaraan kelas khusus bagi PDBK di SDN Banjarsengon 02 Kabupaten Jember. 

Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif 

dengan teknik analisis data menggunakan teknik analisis data interaktif. Teknik analisis 

interaktif dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan Subjek penelitian adalah guru kelas di SDN Banjarsengon 02 Kabupaten 

Jember. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan 

dokumentasi. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persepsi negatif 

pada sembilan komponen dan persepsi positif  pada tiga komponen implementasi kelas 

khusus bagi PDBK di sekolah inklusif. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi GPK 

terhadap penyelenggaraan kelas khusus bagi PDBK di sekolah inklusif adalah kurang 

adanya pemahaman jenis PDBK, kurangnya komunikasi antara guru kelas dan GPK, dan 

kurangnya pengetahuan serta sumber informasi tentang penyelenggaraan kelas khusus bagi 

PDBK. 

 

Kata kunci: Persepsi, guru kelas, kelas khusus, peserta didik berkebutuhan khusus 

(PDBK). 

 

Pendahuluan 

Pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan pendidikan yang menghargai 

keberagaman dan tidak diskriminatif adalah dengan meratifikasi kesepakatan Salamanca 

1994 tentang pendidikan inklusif sejak tahun 1997. Pada Permendiknas no. 70 tahun 

2009, pasal 2 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur ditegaskan bahwa 

pemerintah mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai 

keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Sering terjadinya 

perubahan paradigma pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK), 

dengan kecenderungan dilakukannya pembaruan yang terjadi pada kurikulum di 

Indonesia, sehingga diperlukan proses penyesuaian kurikulum sekolah reguler dalam 

implementasinya bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di sekolah inklusif 

sesuai dengan potensi, hambatan dan kebutuhan khusus peserta didik berkebutuhan 

khusus (PDBK).  

Beberapa negara selatan membuka kelas-kelas khusus bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus (PDBK) di sekolah-sekolah reguler yang tidak mampu mengikuti 

kurikulum reguler teman-teman seusianya (Stubbs, 2002). Kelas-kelas khusus seperti di 

atas, ternyata juga ditemukan dan menjadi pilihan di banyak sekolah-sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusif di Indonesia, sehingga menjadi fenomena baru yang 

terjadi dalam pemberian pelayanan pada peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). 

Pemerintah melalui Kemendikbud RI telah menetapkan melalui Pedoman Pelaksanaan 

Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusif tahun 2014 

bahwa bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan secara 
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inklusif di sekolah regular, perlu disediakannya dua model sistem layanan pendidikan 

yang disesuaikan dengan tingkat berat ringannya kelainan yang dialami peserta didik 

berkebutuhan khusus di sekolah inklusif, yaitu: 1) Kelas inklusif dan 2) Kelas Khusus. 

Kelas khusus di sekolah reguler merupakan salah satu sistem layanan di sekolah inklusif 

dengan cara memisahkan peserta didik berkebutuhan khusus di kelas tersendiri dari 

peserta didik regular. Sebagian besar pelaksanaan pembelajaran mereka di kelas 

tersendiri tersebut.  

Penyelenggaraan kelas khusus, di sekolah inklusif tertuang dalam Pedoman 

Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusif 

tahun 2014. Pedoman ini untuk mempermudah sekolah inklusif dalam 

menyelenggarakan program pendidikan inklusif bagi PDBK dengan model kelas 

khusus. Pedoman ini memuat tentang norma, standar, prosedur dan kriteria bagaimana 

penyelenggaraan kelas khusus. Terdapat 12 aspek dalam penyelenggaraan kelas khusus 

di sekolah inklusif sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Kelas Khusus  bagi Peserta 

Didik Berkebutuhan Khusus yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Kurikulum 

Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif tahun 2014 yaitu 1) 

peserta didik, 2) guru kelas khusus, 3) kurikulum, 4) rencana pembelajaran, 5) 

pengelolaan ruang kelas khusus, 6) proses pembelajaran, 7) alat dan media 

pembelajaran, 8) program kebutuhan khusus, 9) pendidikan vokasional, 10) penilaian, 

11) pelaporan hasil belajar, 12) kenaikan kelas, kelulusan, ijazah dan studi lanjut. 

Wilayah Kabupaten Jember adalah termasuk salah satu kabupaten yang cukup 

lama menyelenggarakan pendidikan inklusif dan beberapa sekolah sudah 

menyelenggarakan kelas khusus. Berdasarkan studi pendahuluan yang di lakukan pada 

salah satu sekolah penyelenggara kelas khusus di kabupaten Jember yaitu SDN 

Banjarsengon 02 Kabupaten Jember peneliti menemukan terdapat kecenderungan 

persepsi negatif dengan diimplementasikannya kelas khusus. Adanya persepsi negatif 

yang muncul di kalangan guru kelas, dapat mengurangi kualitas pelayanan pendidikan 

yang diberikan pada PDBK dan mempengaruhi implementasi penyelenggaraan kelas 

khusus bagi peserta PDBK yang sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Kelas 

Khusus  bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif tahun 2014. 

Persepsi positif terhadap implementasi kelas khusus bagi PDBK akan 

berpengaruh terhadap tercapainya tujuan diselenggarakannya kelas khusus yang 

maksimal bagi PDBK. Menurut Sobur (2010:447), dari sudut pandang psikologi 

dikatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan fungsi dari cara orang tersebut 

memandang, oleh karena itu, untuk mengubah tingkah laku seseorang, harus dimulai 

dari mengubah persepsinya. Dengan persepsi guru kelas dapat diketahui bagaimana 

implementasi sistem layanan kelas khusus bagi PDBK dilaksanakan. Untuk itu 

diperlukan pemahaman sistem penyelenggaraan kelas khusus bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus (PDBK) yang benar agar menghasilkan persepsi positif dalam 

pengimplementasiannya serta dapat memaksimalkan layanan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan karakteristik PDBK di sekolah inklusif.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka masalah dalam 

penelitian ini adalah 1) Bagaimana persepsi guru kelas terhadap implementasi kelas 

khusus bagi PDBK di SDN Banjarsengon 02 Kabupaten Jember, dan 2) Apa faktor 

yang mempengaruhi persepsi guru kelas terhadap implementasi kelas khusus bagi 

PDBK di SDN Banjarsengon 02 Kabupaten Jember?  
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Teori dan Metodologi 

Persepsi 

Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang 

terjadi di sekitarnya (Waidi, 2006: 118). Thalib (2010:174) mendefinisikan persepsi 

adalah situasi interaksi yang menyangkut interdependensi dua orang atau lebih yang 

terjadi karena adanya kesamaan sinyal berdasar pengalaman bersama sehinggga dalam 

mempersepsi, individu akan menyadari keadaan di sekitarnya dan keadaan diri sendiri. 

Menurut Sobur (2010:447), terdapat tiga komponen utama dalam proses persepsi yaitu 

sebagai berikut: a). Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan 

dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit b) Interpretasi, yaitu proses 

mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang 

dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada 

kemampuan seseorang untuk mengadakan pengategorian informasi yang diterimanya, 

yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana. c). Interpretasi dan 

persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi 

(Depdikbud, 1985, dalam Soelaeman, 1987). 

 

Guru Kelas 
Guru adalah pendidik atau tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

No. 35 tahun 2010, guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di 

kelas tertentu di TK/RA/TKLB dan SD/MI/SDLB dan satuan pendidikan formal yang 

sederajat, kecuali guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan serta guru 

agama. 

 

Kelas Khusus 

Kelas khusus adalah salah satu sistem pengelolaan kelas penyelenggaraan sekolah 

inklusi. Kelas khusus di sekolah inklusif merupakan salah satu sistem layanan di 

sekolah inklusif dengan cara memisahkan peserta didik berkebutuhan khusus di kelas 

tersendiri dari peserta didik regular. Sebagian besar pelaksanaan pembelajaran mereka 

di kelas tersendiri tersebut. Untuk beberapa kegiatan/program pembelajaran tertentu 

mereka diikutsertakan di kelas regular. Kelas khusus di sekolah reguler mengakomodasi 

peserta didik berkebutuhan khusus yang kurang mampu dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran di kelas reguler. Mayoritas keadaan anak dalam taraf sedang. Kelas 

khusus dirancang untuk PDBK yang disertai dengan gangguan intelektual signifikan 

sehingga diasumsikan tidak mampu mengikuti kurikulum reguler.  

Dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi PDBK dengan model layanan 

melalui kelas khusus, perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan komponen-

komponen dalam konsep penyelenggaraannya. Terdapat 12 aspek dalam 

penyelenggaraan kelas khusus di sekolah inklusif sesuai dengan Pedoman 

Penyelenggaraan Kelas Khusus  bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang tertuang 

dalam Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di 

Sekolah Inklusif tahun 2014 yaitu 1) peserta didik, 2) guru kelas khusus, 3) kurikulum, 

4) rencana pembelajaran, 5) pengelolaan ruang kelas khusus, 6) proses pembelajaran, 7) 

alat dan media pembelajaran, 8) program kebutuhan khusus, 9) pendidikan vokasional, 

10) penilaian, 11) pelaporan hasil belajar, 12) kenaikan kelas, kelulusan, ijazah dan 
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studi lanjut. Kelas khusus diadakan guna membantu mengoptimalkan potensi peserta 

didik dengan lebih optimal. Dengan kelas khusus diharapkan anak lebih dapat fokus 

dalam pembelajaran dan guru lebih leluasa untuk memberikan intervensi dan 

pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak. 

 

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) 

Peserta didik berkebutuhan khusus selanjutnya disingkat PDBK adalah peserta 

didik yang mengalami kelainan fisik, mental, intelektual, emosi dan/atau sosial, yang 

selanjutnya dikelompokkan menjadi kelainan ringan atau berat, terdiri dari beberapa 

jenis: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa dan gangguan kesehatan, tunalaras, 

autis, kesulitan belajar khusus, lambat belajar, dan/atau gabungan dari beberapa jenis 

kelainan tersebut (kelainan majemuk). 

Sesuai dengan pedoman penyelenggaraan kelas khusus bagi PDBK di sekolah 

inklusif tahun 2014, Tim Pendidikan Khusus (TPK) yang beranggotakan guru 

kelas/guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus, guru bimbingan konseling, 

psikolog, tenaga medis, dan/atau tenaga terapi terkait lainnya memutuskan terkait 

PDBK yang dapat dilayani di kelas khusus berdasarkan beberapa pertimbangan, antara 

lain:  a) Hambatan intelektual. Seseorang PDBK yang mempunyai hambatan intelektual 

signifikan (hasil tes intelegensi dibawah 70) yang diperkirakan tidak dapat mengikuti 

kurikulum reguler, direkomendasikan ditempatkan di kelas khusus. Mereka yang 

kemampuan intelektualnya di perbatasan (antara 70 – 89) dapat berada di kelas inklusif 

atau di kelas khusus, berdasarkan kajian komprehensif atas track record anak selama 

ini. b) Hambatan perilaku dan komunikasi. Seseorang PDBK dengan hambatan perilaku 

dan komunikasi tanpa hambatan intelektual ditempatkan di kelas inklusif. Namun 

demikian, jika karena hambatan perilaku dan komunikasi yang cukup kompleks yang 

tidak memungkinkan ditempatkan di kelas inklusif (misalnya, membahayakan siswa 

lain, penyakit kronis berat, agresif, asosial) dapat ditempatkan di kelas khusus. 

 

Metode 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif menurut 

Sukmadinata (2013), adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau 

saat yang lampau. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kulitatif.  

Karena penelitian ini berusaha mengungkapkan gejala suatu tradisi tertentu yang secara 

fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan peristilihannya, 

sebagaimana pendapat Kirk dan Miller seperti yang dikutip oleh (Moleong, 2002:114-

115). 

Variabel Penelitian 

Variabel pada penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu persepsi implementasi 

kelas khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SDN Banjarsengon 02 

Kabupaten Jember. 

Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah semua guru kelas SDN Banjarsengon 02 

Kabupaten Jember. Jumlah populasi guru kelas di SDN Banjarsengon 02 Kabupaten 

Jember sebanyak 6 orang. Sampling yang digunakan dalam penelitian ini sampling 

jenuh atau jumlah keseluruhan total populasi hal ini karena jumlah guru kelas yang 
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sedikit. 

Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dipilih adalah 1) Observasi, 

observasi yang digunakan adalah observasi nonpartisipatif yang dilakukan saat guru 

mengajar di kelas. 2) Wawancara, Wawancara yang digunakan adalah perpaduan antara 

wawancara tidak terstruktur dengan wawancara mendalam, dan 3) Dokumentasi. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil  

Deskripsi persepsi guru kelas terhadap implementasi kelas khusus bagi PDBK di 

SDN Banjarsengon 02 Kabupaten Jember 

Dari temuan penelitian yang diperoleh terdapat beberapa persepsi guru kelas yang 

negatif terhadap implementasi kelas khusus di beberapa komponen penyelenggaraan 

kelas khusus bagi PDBK. Berikut ini disajikan paparan deskripsi persepsi implementasi 

kelas khusus di rincikan pada setiap komponennya, yaitu : 

1. Peserta Didik  

Keseluruhan persepsi guru kelas pada komponen peserta didik yang menempati 

kelas khusus adalah negative yaitu dimana menurut guru kelas, keseluruhan jenis 

PDBK baik yang mampu mengikuti kurikulum reguler maupun yang kurang 

mampu adalah yang menempati kelas khusus. Bahkan semua peserta didik reguler 

yang dirasa memiliki nilai prestasi belajar yang rendah dan mengalami kesulitan 

dalam proses pembelajaran ditempatkan di kelas khusus. Dari hasi observasi, 

sekolah juga didapatkan hasil  bahwa sekolah memiliki sistem kebijakan tersendiri 

dalam mengimplementasikan kelas khusus bagi PDBK di kelas khusus yaitu 

dengan sistem rolling atau pergantian jadwal hari masuk siswa yang menempati 

kelas khusus.  

2. Guru Kelas Khusus 

Keseluruhan persepsi guru kelas pada komponen ini negatif, dimana anggapan 

guru kelas mengenai guru yang mengajar di kelas khusus pada sekolah tersebut 

hanya Guru Pendidikan Khusus (GPK) saja. 

3. Kurikulum  

Keseluruhan persepsi guru kelas keseluruhan terkait jenis kurikulum yang 

digunakan di kelas khusus pada sekolah tersebut adalah adalah negatif dimana 

mereka menganggap kurikulum yang diberikan bagi PDBK semestinya memang 

berbeda dengan peserta didik reguler, dengan alasan PDBK dianggap belum 

mampu mengikuti kurikulum reguler. 

4. Rencana Pembelajaran 

Keseluruhan Persepsi guru kelas dalam rencana pembelajaran di kelas khusus 

berbentuk klasikal tetapi dalam implementasinya disesuaikan dengan kemampuan 

serta karakteristik belajar PDBK.  

5. Pengelolaan Ruang Kelas 

Keseluruhan persepsi guru kelas negatif dalam pengelolaan ruang kelas khusus 

bagi PDBK. Pengelolaan ruang kelas yang seadanya, dengan pencahayaan yang 

kurang untuk kegiatan belajar, warna tembok di kelas khusus pucat untuk kegiatan 

belajar. Formasi tempat duduk  juga dibuat sama dengan siswa regular pada 

umumnya. 

6. Proses Pembelajaran 

Keseluruhan persepsi guru kelas pada proses pembelajaran di kelas khusus 
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negative yaitu mereka beranggapan kelas khusus belum bisa untuk menggunakan 

pendekatan scientific. Implementasi pendekatan masih menggunakan pendekatan 

dan metode lama yaitu ceramah dan pemberian tugas karena PDBK dianggap 

belum mampu mengikuti kurikulum reguler. 

7. Alat dan Media Pembelajaran 

Keseluruhan persepsi guru kelas pada proses pembelajaran di kelas khusus adalah 

negatif dimana mereka beranggapan bahwa mengenai media pembelajaran yang 

digunakan masih sama dengan siswa reguler, hal itu dikarenakan kurang adanya 

alat dan media pembelajaran yang dikhususkan dengan karakteristik PDBK 

8. Program Kebutuhan Khusus 
Keseluruhan persepsi guru kelas pada komponen program kebutuhan khusus 

adalah positif. Mereka beranggapan bahwa pasti GPK memberikan program 

tambahan yaitu program kebutuhan khusus bagi PDBK disesuaikan jenis 

hambatan PDBK. 

9. Pendidikan Vokasional 

Keseluruhan persepsi guru kelas adalah positif pada komponen pendiidkan 

vokasional. Guru kelas beranggapan bahwa di kelas khusus GPK akan 

memberikan pendidikan vokasional berupa keterampilan seni, bina diri dan 

prakarya, sama dengan pendidikan vokasional yang diperoleh oleh peserta didik 

reguler. 

10. Penilaian 

Keseluruhan persepsi guru kelas positif pada komponen penilaian. Menurut 

mereka penilaian  dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik PDBK, 

serta melakukan modifikasi penilaian PDBK agar dapat mengukur secara obyektif 

dan adil sesuai dengan kondisi masing-masing PDBK. 

11. Pelaporan Hasil Belajar 
Keseluruhan persepsi guru kelas negatif mengenai pelaporan hasil belajar PDBK 

di kelas khusus. Menurut mereka raport yang diberikan pada PDBK memiliki 

struktur dan info yang sama dengan peserta reguler.  

12. Kenaikan Kelas, Kelulusan,  Ijazah dan Studi Lanjut 

Persepsi keseluruhan guru kelas adalah negatif mengenai komponen ini. Mereka 

beranggapan prosedur ketentuan kenaikan kelas kelulusan, dan ijazah  PDBK di 

kelas khusus adalah mengikuti prosedur ketentuan umum dengan mengikuti ujian 

akhir kelulusan yang sama dengan reguler di ruangan kelas khusus bersama GPK. 

Untuk studi lanjut PDBK, sekolah kurang ikut berpartisipasi ke jenjang yang lebih 

tinggi. 

 

A. Deskripsi faktor yang mempengaruhi persepsi guru kelas terhadap 

implementasi kelas khusus bagi PDBK di SDN Banjarsengon 02 Kabupaten 

Jember 

Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi guru kelas terhadap implementasi 

penyelenggaraan kelas khusus adalah kurangnya komunikasi yang terjalin antara guru 

kelas dan GPK, kurangnya sosialisasi penyelenggaraan kelas khusus yang sesuai dengan 

pedoman yang ditetapkan, dan selain itu terbatasnya sumber informasi yang didapat dari 

narasumber yang berkompeten juga menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi guru 

kelas. 
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Pembahasan 

Marentek (2007:128) menyatakan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran 

inklusif memerlukan perubahan atas sistem yang ada. Pendidikan inklusif menghendaki 

adanya lingkungan sekolah yang lebih fleksibel, menerima dan mempertimbangkan 

keanekaragaman anak dengan mengindividualisasikan berbagai program pengajaran. 

Hal ini dirasakan cukup berat oleh guru kelas SDN Banjarsengon 02 Jember. Dengan 

kualifikasi pendidikan mereka yang pada umumnya adalah bukan guru pendidikan luar 

biasa, hal ini berdampak pada kurang memilikinya perasaan mampu dalam menangani 

tantangan yang ada, dan perasaan inilah yang dapat mempengaruhi mereka dalam 

mempersepsi implementasi kelas khusus bagi PDBK di sekolah inklusif.  

Guru kelas di SDN Banjarsengon 02 Kabupaten Jember memiliki persepsi sangat 

negatif terhadap implementasi kelas khusus bagi PDBK, salah satu faktor pembentuk 

persepsi negatif tersebut adalah persepsi negatif terhadap dibukanya kelas khusus di 

sekolah inklusif. Mereka beranggapan bahwa kelas khusus digunakan untuk semua jenis 

PDBK, bahkan guru kelas beranggapan kelas khusus diadakan untuk dapat menangani 

keseluruhan peserta didik reguler yang memiliki prestasi rendah dan kesulitan dalam  

proses pembelajaran, dengan memberikan jam tambahan dalam rangka remedial dan 

drill untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Seharusnya menurut pedoman 

penyelenggaraan kelas khusus bagi PDBK tahun 2014, bahwa PDBK adalah peserta 

didik yang mengalami kelainan fisik, mental, intelektual, emosi dan/atau sosial, yang 

selanjutnya dikelompokkan menjadi kelainan ringan atau berat, terdiri dari beberapa 

jenis: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa dan gangguan kesehatan, tunalaras, 

autis, kesulitan belajar khusus, lambat belajar, dan/atau gabungan dari beberapa jenis 

kelainan tersebut (kelainan majemuk). Penempatan PDBK di kelas khusus juga 

seharusnya ditetapkan Tim Pendidikan Khusus (TPK) dengan memperhatikan 3 hal 

utama yaitu hambatan intelektual, perilaku dan komunikasi. 

Menambah jumlah peserta didik reguler yang kurang berprestasi dalam kelas 

khusus membuat beban GPK semakin berat dalam memberikan pelayanan yang optimal 

bagi PDBK. Thalib (2010:179) menyatakan bahwa kesalahan persepsi itu terutama 

karena terlalu sempitnya sudut tinjauan individu dalam mencoba memahami orang lain. 

Kurangnya komunikasi antara guru kelas dan GPK, serta kurangnya informasi 

pengetahuan dan sosialisasi penyelenggaraan kelas khusus yang didapat adalah faktor 

utama yang menyebabkan terbentuknya persepsi negatif pada guru kelas. Sejalan 

dengan hal ini, Smith (2012:426) menyatakan bahwa guru kelas, terutama yang 

mendapatkan pelatihan atau pengelaman sedikit dalam menangani siswa berkebutuhan 

khusus seringkali resisten terhadap ide mengenai keberadaan siswa berkebutuhan 

khusus di kelas mereka, selain itu, mereka juga mempertanyakan tentang keuntungan 

pendidikan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus, hal ini bertentangan dengan 

pendapat Arum (138: 2005) yang meyatakan bahwa guru reguler dan guru PLB harus 

memiliki dasar kemampuan yang sama untuk memberikan layanan pendidikan bagi 

siswa pada umumnya maupun siswa yang membutuhkan layanan khusus. 

 

Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Berdasarkan diskusi hasil penelitian tentang analisis persepsi guru kelas dan guru 

guru kelas terhadap implementasi kelas khusus bagi peserta PDBK di SDN 

Banjarsengon 02 Kabupaten Jember, maka dapat dibuat beberapa simpulan sebagai 

berikut: Terdapat persepsi negatif pada 9 komponen implementasi kelas khusus bagi 
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PDBK, yaitu pada peserta didik, guru kelas khusus, kurikulum, rencana pembelajaran, 

pengelolaan ruang kelas khusus, proses pembelajaran, alat dan media pembelajaran, 

pelaporan hasil belajar, kenaikan kelas, kelulusan, ijazah dan studi lanjut. Persepsi 

positif guru kelas diperoleh pada 3 komponen yaitu program kebutuhan khusus, 

pendidikan vokasional, dan penilaian. Faktor yang mempengaruhi persepsi guru kelas 

diantaranya adalah kurang adanya pemahaman jenis PDBK, kurangnya komunikasi 

antara guru kelas dan GPK, dan kurangnya pengetahuan dan sumber informasi tentang 

penyelenggaraan kelas khusus bagi PDBK. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka ada beberapa pihak yang diharapkan dapat 

berperan bagi perubahan persepsi para guru terhadap penyelenggaraan kelas khusus 

bagi peserta didik berkbeutuhan khusus di Kabupaten Jember. Bagi Pemerintah 

Kabupaten Jember: 1) Melakukan sosialisasi dan workshop tentang konsep dan 

implementasi kelas khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan 

Pedoman Penyelenggaraan Kelas Khusus Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 

yang tertuang dalam Pedoman Penyelenggaraan Kurikulum Bagi Peserta Didik 

Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusif tahun 2014. 2) Memberikan pelatihan secara 

terus menerus terkait dengan teknis penyelenggaraan kelas khusus bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. 3) Menjalin kerja sama dengan pihak-pihak 

yang berkompeten tentang penyelenggaraan kelas khusus yaitu Tim Pendidikan Khusus 

(TPK) untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi PDBK di sekolah inklusif. 4) 

Terkait hasil penelitian, dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam mengambil 

kebijakan dan pengembangan yang dapat mendukung dan memfasilitasi pendidikan 

yang tidak hanya berpihak untuk peserta didik umum, tetapi juga peserta didik 

berkebutuhan khusus (PDBK). 
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