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ABSTRAK 

STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA PADA KELAS V 

INKLUSI SD LAZUARDI KAMILA SURAKARTA: STUDI KASUS  

 

Oleh: 

Anisatun Fithriyah (A310090059), Jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan 

Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2013. niezniezaniez@gmail.com 

 

Penelitian ini memiliki dua tujuan. 1) Memaparkan strategi pembelajaran 

bahasa Indonesia untuk kelas inklusi. 2) Memaparkan penerapan strategi 

pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas inklusi. Jenis penelitian ini kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus observasi. Informan adalah kepala sekolah, terapis 

dan guru mata pelajaran. Data dalam penelitian ini dengan wawancara mendalam, 

observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dengan teknik sadap. 

Keabsahan data digunakan teknik trianggulasi. Ada 2 hal yang dihasilkan dari 

tujuan  penelitian. 1) Strategi pembelajaran  siswa inklusi dengan guru 

diantaranya adalah siswa belajar bersama guru pendamping khusus di dalam 

pembelajaran  dan strategi yang digunakan strategi inovatif seperti strategi 

kontekstual, PAIKEM dan kooperatif. 2) Strategi pembelajaran siswa inklusi 

dengan siswa regular dalam pembelajaran bahasa Indonesia berjalan dengan baik. 

Siswa inklusi belajar bersama siswa regular dalam satu kelas, siswa inklusi dan 

siswa regular membentuk kelompok belajar untuk menyelesaikan tugas, dan tidak 

ada kesenjangan dalam berinteraksi antara siswa inklusi dengan siswa regular. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan inklusi merupakan hal yang baru di Indonesia. Pendidikan 

inklusi diharapkan dapat mengembangkan potensi anak berkebutuhan khusus 

secara optimal seperti layaknya anak normal. Pendidikan inklusi sudah ditetapkan 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 tahun 2009 tentang 

pendidikan inklusi.  

Alasan yuridis dan empiris pendidikan untuk inklusi dijelaskan dalam 

peraturan pemerintah. Suparno (2010:7) UUSPN nomor 20 tahun 2003 pasal 5 

ayat (1) dan (2), UUD 1945 pasal 31 ayat (1), (2) dan 3, Peraturan Pemerintah 

nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan, 

Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pelaksanaan 

pendidikan, Permendiknas nomor 70 tahun 2009, tentang pendidikan inklusif, 

Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948, Konvensi Hak Anak 1989, Konferensi Dunia 

tentang pendidikan untuk semua 1990, Resolusi PBB nomor 48l96 tahun 1993 

tentang persamaan kesempatan bagi orang berkelainan. 

Sekolah inklusi dan non-inklusi terdapat perbedaan dalam kebutuhan 

siswanya. Siswa non inklusi pembelajaranya dilaksanakan secara normal seperi 

baiasanya sedangkan siswa inklusi perlu pembelajaran yang khusus. Strategi 

pembelajaran di kelas mempengaruhi proses belajar bahasa Indonesia. Siswa 

inklusi bersama dengan siswa regular adalah hubungan antara siswa inklusi 

dengan siswa lainnya dengan sejumlah norma untuk mencapai tujuan dari belajar 

bahasa Indonesia. 

Pembelajaran bahasa Indonesia meliputi dua komponen yaitu bersastra dan 

berbahasa. Standar kompetensi pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD, SMP 

dan SMA terdiri dari aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 

Macam-macam strategi pembelajaran bahasa Indonesia adalah PAIKEM, 

kontekstual dan kooperatif. 

Menurut Djamarah dan Zain (2010) strategi pembelajaran ada empat 

strategi dasar dalam belajar mengajar meliputi hal-hal berikut:  



1) “Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi 

perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang 

diharapkan. 

2) Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan 

pandangan hidup masyarakat. 

3) Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar 

mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat 

dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan 

mengajarnya. 

4) Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau 

kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman 

oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar 

yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan 

sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan.” 

Sekolah inklusi dan non-inklusi terdapat perbedaan dalam kebutuhan 

siswanya. Siswa non inklusi pembelajaranya dilaksanakan secara normal seperi 

baiasanya sedangkan siswa inklusi perlu pembelajaran yang khusus. Strategi 

pembelajaran di kelas mempengaruhi proses belajar bahasa Indonesia. Siswa 

inklusi bersama dengan siswa regular adalah hubungan antara siswa inklusi 

dengan siswa lainnya dengan sejumlah norma untuk mencapai tujuan dari belajar 

bahasa Indonesia. 

Dalam proses ini dibutuhkan interaksi yang harmonis antara siswa inklusi 

dengan siswa regular agar tercipta suatu pembelajaran yang kondusif. Untuk 

mencapai seperti yang telah penulis paparkan diatas, maka diperlukan strategi 

pembelajaran yang diterapkan dalam kelas inklusi. Oleh karena itu, penulis 

mengangkat judul “Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Kelas V Inklusi 

SD Lazuardi Kamila Surakarta .” 

METODE PENELITIAN 

Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang sifat-sifat individu, 

keadaan, gejala, dari kelompok tertentu yang dapat diamati (Moleong, 2000:6). 

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (Case 

Studdy). Jenis-jenis penelitian studi kasus bahasa menurut AR Syamsuddin dkk 

(2006:178) ada enam yaitu studi kasus kesejarahan mengenai organisasi, studi 



kasus observasi, studi kasus sejarah hidup, studi kasus kemasyarakatan, studi 

kasus analisis situasi, dan mikroethografi. 

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 16 April 2013 dengan hasil 

data berupa rekaman hasil wawancara dan data  yang terdapat dalam kurikulum 

kelas V inklusi SD Lazuardi Kamila. Data primer adalah data yang langsung 

diperoleh peneliti yaitu hasil observasi dan wawancara tentang strategi 

pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas V SD Lazuardi Kamila. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian 

yang lain. Dalam penelitian ini data sekundernya berupa dokumen atau laporan 

yang telah tersedia di SD Lazuardi Kamila yang mendukung penelitan ini. 

Melalui metode penyediaan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode Simak. Mahsun (2005:92) Metode simak adalah data dalam 

penelitian ini berupa peristiwa kebahasaan yang berwujud wacana tulis. Teknik 

yang digunakan untuk penyediaan data dalam penelitian ini adalah teknik sadap. 

Teknik sadap adalah teknik  dasar yang digunakan dalam metode simak karena 

pada hakikatnya penyimakan diwujudkan dengan penyadapan. Teknik sadap ini 

dilanjutkan dengan teknik simak libat cakap. Teknik simak libat cakap adalah 

teknik yang digunakan peneliti melakukan penyadapan dengan cara berpartispasi 

dalam pembicaraan, dan menyimak pembicaraan. 

Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Trianggulasi sumber 

yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang 

sama. 

Trianggulasi teknik dan trianggulasi sumber ditujukan oleh gambar 

berikut. 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

  

  

Prosedur penelitian dilakukan secara kualitatif 3 alur. Alur yang dilalui 

meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. 

Reduksi Data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan. Kegiatan ini mulai dilakukan dalam setiap tindakan 

dilaksanakan. Penyajian Data dilakukan dalam rangka pemahaman tentang 

sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap untuk memperoleh derajat 

kepercayaan yang tinggi. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

SD Lazuardi Kamila GIS adalah sekolah Islam yang berwawasan global, 

yang mengedepankan pemahaman mengenai perbedaan dalam banyak hal dan 

pentingnya toleransi, memiliki komitmen untuk membuka kesempatan bagi siswa 

berkebutuhan khusus dengan menerapkan sistem inklusi, berada di bawah 

naungan Yayasan At-Thahiriyah. 

B 

A 

Wawancara Mendalam 

C 

Observasi partisipatif 

Sumber 

data sama 

Wawancara mendalam 

Dokumentasi  



Mencapai word class school yang dapat menjadi sumber inovasi dan 

kreativitas dalam upaya perbaikan terus menerus falsafah, prinsip, sistem, dan 

praktik pendidikan sertaa mendorong kearah pemerataan pendidikan berkualitas 

untuk seluruh masyarakat Indonesia merupakan visi dari sekolah Lazuardi. 

Membekali siswa untuk dapat memiliki kesemua bekal bagi suatu 

kehidupan yang baik, di dunia dan di akhirat, mengadvokasi pemerintah untuk 

mengembangkan sistem pendidikan yang baik dan accesible untuk seluruh 

masyarakat Indonesia, serta mendorong tumbuhnya sekolah-sekolah yang 

berkualitas merupakan misi dari sekolah Lazuardi. 

Pelayanan untuk siswa berkebutuhan khusus berbeda dengan siswa yang 

normal. Pelayanan yang diberikan di sekolah Lazuardi adalah adanya layanan 

special needs student. Layanan ini dikhususkan pada siswa Autism, Learning 

Disability, Mental Retardation, Down Sindrom, ADD/ADHD, Low Vision, dan 

Intelectual Disability. Sejak tahun pelajaran 2008-2009 pelayanan untuk special 

needs student dibagi menjadi 3 layanan. 

1. Layanan Pelangi 

Layanan yang diperuntukkan bagi anak yang secara perilaku (non 

akademis) masih memerlukan pendampingan intensif dan kemampuan 

akademis yang belum sesuai dengan  level kelas dan usianya. 

2. Layanan kelas 

Kelas ini diperuntukan bagi anak yang secara akademis mampu 

mengikuti target pembelajaran di kelas, namun secara perilaku masih 

memerlukan pendampingan yang intensif. Treatment khusus yang 

dibutuhkan anak diaplikasikan dan dilaksanakan di dalam kelas. 

3. Layanan Supervisi 

Layanan ini diperuntukan bagi anak yang tidak memiliki masalah 

perilaku namun mengalami hambatan di bidang akademis. Bantuan 

terutama diberikan untuk pelajaran yang diujikan secara nasional. 

Pendampingan supervisi diberikan hanya pada tertentu dan jumlah  

jam pendampingannya pun terbatas.  



Pelayanan untuk special needs ini maka didirikan Pusat Tumbuh Kembang 

dan Edukasi (PTKE) Pelangi Lazuardi yang digunakan untuk mendukung  

optimalisasi program pengembangan khusus. Siswa yang membutuhkan 

penanganan khusus dan peralatan yang spesisfik akan dirujuk ke PTKE Pelangi. 

Layanan PTKE Lazuardi mencakup: konsulatasi dan terapi Okupasus, terapi 

wicara dan komunikasi, terapi kognitif dan perilaku, dan konsultasi psikologi. 

Untuk itu diperlukan pengajar yang mempunyai kemampuan menangani siswa 

ABK. 

Disekolah Lazuardi ini diterapkan untuk mempunyai kemampuan 

berbahasa Indonesia dan berbahasa inggris (billingual). Jadi ketika pembukaan 

dan pembelajaran diselingi dengan bahasa inggris. Tetapi untuk mata pelajaran 

bahasa Indonesia siswa diharapkan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan 

benar. Untuk menyebut guru mereka dengan memanggil teacher atau miss.  

Kurikulum yang digunakan oleh guru dalam memberikan pengajaran 

kepada siswa adalah kurikulum KTSP dan mata pelajaran tertentu menggunakan 

kurikulum Cambridge International Primary Program (CIPP). Untuk anak-anak 

regular  maupun inklusi kurikulum yang diterapkan sama seperti kurikulum  

Standar Isi BSNP Dep.Pendidikan Nasional dan Cambridge International 

Primary Program (CIPP).  Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kurikulum 

yang digunakan dari standar isi BSNP Depdiknas dan buku-buku yang digunakan 

juga berasal dari Diknas. 

Di kelas V ini terdapat tiga siswa yang mengalami gangguan, baik itu 

gangguan konsentrasi maupun autis. Jumlah murid di kelas V ada 18 siswa 

diantaranya 12 murid laki-laki dan 6 murid peremupan. Tiga murid tersebut 

mempunyai terapis yang mendampinginya saat pembelajaran yaitu miss Eni dan 

miss Rani, seperti yang dijelaskan miss Eni. 

Macam-macam strategi guru diterapkan di SD Lazuardi Kamila 

Khususnya siswa kelas V baik strategi pembelajaran kontekstual, kooperatif, dan 

active learning pun digunakan dalam pembelajaran di kelas. Strategi ini dapat 

menjadi alat agar pembelajaran dikelas menjadi menyenangkan, 



Meskipun anak ABK didampingi guru terapis tetapi guru mata pelajaran 

itulah yang menjadi center atau pusat pembelajaran.  Terapis tugasnya hanya 

membantu kegiatan pembelajaran. Terapis yang mendampingi siswa untuk semua 

mata pelajaran. Sebelum mengajar guru membuat silabus dan lesson plan. Dari 

lesson plan yang telah dibuat dapat menjadi panduan guru saat mengajar dikelas. 

Materi yang diajarkan juga diajarkan sesuai dengan lesson plan yang disusun. 

Media pembelajaran yang digunakan guru bervarasi, guru sebagai fasilitator yang 

menyediakan media pembelajaran siswa kemudian berkreativitas. 

Siswa berkebutuhan khusus di SD Lazuardi macam-macam kasusnya, ada 

siswa yang ADHD Ada juga siswa yang autis. Ketika pembelajaran bersama 

siswa yang ABK itu juga dapat membaur dan besosialisasi dengan teman-teman 

yang lain.  Pembelajaran juga dapat diikuti layaknya siswa yang lain. 

Siswa-siswa yang mempunyai kriteria ABK mempunyai guru pendamping 

khusus yang dinamakan guru terapis, guru terapis itu fungsinya sebagai guru yang 

mengarahkan siswa yang ABK dalam ketika mengikuti pembelajaran. Seperti 

ketika pembelajaran itu terlalu sulit untuk mereka atau materinya sulit diterima. 

Istiningsih (2005) menyimpulkan bahwa Manajemen kurikulum yang 

memadukan kurikulum reguler yang disesuaiakan dengan mempertimbangkan 

kondisi anak yang memerlukan pelayanan khusus. Zulaikha (2010) memberi 

kesimpulan bahwa: 1) budaya belajar siswa ABK dengan guru adalah siswa 

belajar bersama guru pendamping khusus di luar jam pelajaran, 2) budaya belajar 

siswa secara mandiri adalah siswa inklusi memahami materi secara terpisah di 

luar jam pelajaran, 3) budaya belajar siswa inklusi dengan siswa reguler dalam 

pembelajaran pelajaran secara baik, siswa inklusi belajar bersama dalam satu 

kelas. Farikha (2012) proses belajar mengajar anak-anak inklusi yaitu belajar 

bersama atau belajar kelompok di dalam kelas untuk menyelesaikan 

permasalahan, aktif dalam bertanya, mengerjakan soal dan berdiskusi bersama, 

penggunaan alat peraga membuat anak inklusi lebih aktif dan antusias dalam 

mengikuti pelajaran, secara mandiri mempersiapkan materi pelajaran sebelum 

pembelajaran dilakukan, anak-anak inklusi menggunakan lingkungan sekitar 



sebagai sarana belajar dan anak-anak inklusi mengerjakan PR, mereka berusaha 

mengerjakan dengan kemampuan mereka sendiri. 

Hasil penelitian diatas diketahui kelas inklusi dalam proses pembelajaran 

memerlukan strategi yang berbeda dari kelas umum khususnya mata pelajaran 

bahasa indonesia dan kelas inklusi merupakan sarana belajar yang efektif untuk 

anak yang berkebutuhan khusus tetapi mempunyai kemampuan layaknya anak 

normal. 

 

KESIMPULAN 

Kelas V ini terdapat tiga siswa yang mengalami gangguan, baik itu 

gangguan konsentrasi maupun autis. Jumlah murid di kelas V ada 18 siswa 

diantranya 12 murid laki-laki dan 6 murid peremupan. Tiga murid tersebut 

mempunyai terapis yang mendampinginya saat pembelajaran yaitu miss Eni dan 

miss Rani. 

Strategi yang diterapkan dikelas seperti layaknya yang digunakan pada 

kelas disekolah yang lain. Teacher menggunakan strategi inovatif dan menarik 

siswa agar antusias dalam mengikuti pelajaran di kelas. Namun, dengan strategi 

yang telah diterapkan guru di kelas masih terkendala oleh konsentrasi siswa yang 

tak menentu. Terkadang siswa yang ABK ketika mengikuti pembelajaran dengan 

pendampingan terapis masih bisa mengikuti.  

Strategi yang dicontohkan diatas merupakan salah satu yang diterapkan 

teachaer di kelas V. Siswa begitu antusias mengikuti pembelajaran baik untuk 

ABK maupun anak normal. Strategi yang digunakan yaitu PAIKEM dan 

kontekstual. Guru yang mempunyai fasilitator mendampingi siswa 

mengembangkan kreativitasnya. Siswa juga antusias belajar diluar kelas 

mengulangi pelajaran yang belum jelas didampingi terapisnya. 

Strategi inovatif  yang diterapkan di kelas membuat pembelajaran menjadi 

menarik. Siswa yang ABK maupun yang normal bisa mengikutinya. Semakin 

kreatif guru menerapkan strategi pembelajaran maka siswa pun semakin antusis. 



Kasus ABK di kelas V ada dua kasus dan tiga anak yang mengalami 

gangguan ketika belajar. Siswa yang autis perlu pendampingan khusus dengan 

satu terapis. Sedangkan dua siswa yang sulit berkosentrasi didampingi oleh satu 

terapis. Kendala yang dialami siswa ini yaitu kesulitan dalam menyusun kalimat 

dan masih terbata ketika membaca. 

Dari contoh strategi yang telah diterapkan diatas siswa yang ABK juga 

mengikutinya. Tetapi terkadang konsentrasi siswa tidak bisa penuh, bahkan 

terkadang tidak bisa mengikuti pembelajaran karena materi sulit diterima. 

Keadaan yang seperti itu terapis mengajak siswa tersebut di kelas pelangi. Di 

kelas pelangi inilah anak ABK digabung dalam satu kelas. 

Dapat disimpulkan butir pertama memberikan implikasi bahwa strategi 

inovatif  yang diterapkan guru di kelas dapat diikuti oleh semua siswa. Strategi 

inovatif  ini mempunyai dampak  positif pada pembelajaran dikelas. Peran guru 

dalam pengajar berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran dan peran 

pendamping atau terapis bagi anak berkebutuhan khusus sangat diperlukan.  

Butir kedua jumlah siswa yang perlu pendampingan terapis ada tiga anak. 

Walaupun mereka didampingi terapis tetapi masih mengikuti pembelajaran 

layaknya siswa yang lain. Untuk kendala siswa ABK ketika mengikuti 

pembelajaran adalah ketika membaca dan menyusun kalimat ketika menulis. 

Dengan bimbingan terapis siswa mampu menyusun kalimat dan membaca. 
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