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Abstract.
This study aims to look at the Teacher’s Perspective of School, Family and Community 
Partnerships in Inclusive Public Elementary School in Surabaya. This study used a qualitative 
approach with an intrinsic case study method. The focus of this research are the partnership 
activity undertaken, the challenges faced of the partnership and expected result from 
the existence of the partnership. The focus of the research will be presented in six types of 
involvement by Epstein, which are Parenting, Communicating, Volunteering, Learning at 
Home, Decision Making and Collaborating with Community. The study involved 6 participants 
from 3 different Inclusive Public Elementary School. Each of Inclusive Public Elementary School 
consisted of 2 participants which have a role as a classroom teacher (special assistant teacher) 
and coordinator of inclusion. The data analysis technique used in this study is a thematic 
analysis technique using deductive approach (theory - driven). This analysis uses a variant of 
thematic analysis, the template analysis technique in which researchers use existing code in 
theory.
The results of this study showed that every participant has a different perspective in viewing the 
partnership activities undertaken, the challenges faced and the partnership is expected to result 
from the existence of the partnership. There are 4 types of involvement which familiar for all 
participants. Those are Parenting, Communicating, Learning at Home and Collaborating with 
Community. While the involvement of the other two types, namely Volunteering and Decision 
Making are still not familiar for them.
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Abstrak.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat perspektif guru terhadap kemitraan yang terjadi antara 
sekolah, keluarga dan masyarakat pada SDN Inklusif di Surabaya. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus intrinsik. Fokus penelitiannya, yakni melihat 
aktivitas kemitraan yang dilakukan, tantangan kemitraan yang dihadapi serta hasil yang 
diharapkan dari adanya kemitraan.
Fokus penelitiannya tersebut akan tersaji dalam enam tipe keterlibatan menurut Epstein, 
yakni Parenting, Communicating, Volunteering, Learning at Home, Decision Making dan 
Collaborating with Community. Penelitian ini melibatkan 6 orang partisipan dari 3 SDN Inklusif 
yang berbeda. Masing-masing SDN Inklusif yang diteliti terdiri dari 2 orang partisipan yang 
memiliki peran sebagai guru kelas (guru pendamping khusus) dan koordinator inklusif.
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Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis tematik dengan 
menggunakan pendekatan deduktif (theory-driven). Memakai varian dari analisis tematik, 
yakni template analysis technique dimana peneliti menggunakan kode yang sudah ada dalam 
teori.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif tiap partisipan berbeda dalam melihat 
aktivitas kemitraan yang dilakukan, tantangan kemitraan yang dihadapi serta hasil yang 
diharapkan dari adanya kemitraan. Ada 4 tipe keterlibatan yang sudah familiar dilakukan oleh 
semua partisipan, yakni Parenting, Communicating, Learning at Home dan Collaborating with 
Community. Sedangkan 2 tipe keterlibatan lainnya, yakni Volunteering dan Decision Making 
masih belum familiar dilakukan.

Kata kunci: Perspektif guru; Kemitraan; Keterlibatan; Sekolah inklusif

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif secara resmi 
didefinisikan sebagai sistem layanan pendidikan 
yang mengikutsertakan Anak Berkebutuhan 
Khusus (ABK) belajar bersama dengan anak 
sebayanya di sekolah reguler yang terdekat 
dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan 
pendidikan inklusif mendorong pihak sekolah 
untuk dapat melakukan penyesuaian, baik dari 
segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, 
maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan 
dengan kebutuhan individu peserta didik, bukan 
sebaliknya (Direktorat PSLB, 2004 dalam Sunaryo, 
2009).

Di Kota Surabaya sendiri, sudah banyak 
didirikan sekolah inklusif. Menurut data yang 
terdaftar pada Dinas Pendidikan kota Surabaya, 
tercatat ada sekitar 50 SDN Inklusif yang tersebar 
di beberapa kecamatan. Sedangkan di jenjang 
berikutnya, hanya terdapat 10 SMP Negeri, 2 SMA 
Negeri dan 2 SMK Negeri yang terdaftar menjadi 
sekolah inklusif di Surabaya (Data Sekolah 
Inklusif di Surabaya, 2013).

Dalam perspektif pendidikan luar biasa, 
Sunaryo (2009) berpendapat bahwa pendidikan 
inklusif akan berhasil dengan baik apabila 
didukung dengan tiga hal utama, yakni : (1) 
sikap, komitmen, dan keyakinan yang positif 
dari seluruh guru, staf sekolah dan orang tua, 
(2) ketersediaan layanan khusus dan adaptasi 
lingkungan fisik dan peralatan, serta (3) sistem 
dukungan antara pihak orang tua dan sekolah 
sehingga memunculkan kebijakan dan prosedur 

yang tepat untuk memonitor kemajuan setiap 
siswa berkebutuhan khusus, termasuk untuk 
asesmen dan evaluasi.

Sistem dukungan yang diberikan oleh 
orang tua, sekolah, tenaga pendidik, hingga 
pemerintah masih dinilai minimal. Padahal, 
sistem dukungan antara pihak sekolah dan orang 
tua, yang selanjutnya disebut dengan keterlibatan 
orang tua menjadi salah satu kunci keberhasilan 
dalam pendidikan inklusif (Frederikson & Cline, 
2009). Keterlibatan orang tua adalah partisipasi 
orang tua berupa komunikasi yang bermakna, 
reguler dan dua arah antara pihak orang tua dan 
guru yang melibatkan pembelajaran siswa dan 
aktivitas sekolah lain (Epstein, dkk; 2002).

Epstein (2001) menyatakan bahwa program 
keterlibatan yang komprehensif dan efektif, 
berfokus pada kerangka kerja (framework) 
yang memiliki enam tipe/dimensi berikut, 
yakni : (1) keterampilan mengasuh (parenting) 
orang tua dalam memahami kebutuhan belajar 
anak-anak mereka, dan membantu guru 
memahami kebutuhan keluarga; (2) komunikasi 
(communicating) dua arah dan terbuka antara 
sekolah dan rumah; (3) bersukarela (volunteering) 
untuk mengenalkan bakat dan kontribusi orang 
tua terhadap anak mereka, baik dalam proses di 
sekolah maupun di rumah; (4) strategi belajar 
dirumah (learning at home) yang melibatkan 
keluarga dengan pekerjaan sekolah anak mereka; 
(5) pengambilan keputusan (decision making) 
yang meliputi orang tua sebagai pemangku 
kepentingan utama dalam mengambil keputusan 
yang akan berdampak pada proses belajar anak; 
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(6) berkolaborasi dengan kelompok orang tua 
atau komunitas masyarakat lain (collaborating 
with community) untuk menciptakan keuntungan 
melalui pembagian sumber daya dan kontribusi.

Orangtua yang terlibat bersama sekolah 
memiliki banyak manfaat. Epstein (2001) 
menambahkan bahwa orangtua yang memberikan 
informasi dan terlibat di sekolah akan berdampak 
positif pada sikap dan performansi anak-anak 
mereka. Kemitraan atau kerjasama dengan guru 
juga akan mengubah sikap siswa berkebutuhan 
khusus menjadi lebih produktif di sekolah dan 
masyarakat (Chakuchichi dkk, 2003 dalam 
Mudekunye & Ndamba, 2011).

Di Indonesia sendiri, keterlibatan orang 
tua di sekolah inklusif masih belum terbina 
dengan baik karena masih adanya sikap dari 
orang tua yang kurang peduli dan kurang realistik 
terhadap anaknya (Sunaryo, 2009). Penelitian 
yang dilakukan Anggraini (2013) menunjukkan 
bahwa orang tua dari anak berkebutuhan khusus 
sering tidak menerima sentuhan tangan dengan 
anak saat salam, kurang memberikan perhatian 
dan komunikasi pada anak, mengabaikan anak 
meski saat berada dirumah, serta menyerahkan 
pendidikan anak pada sekolah.

Guru dan orang tua memiliki perspektif 
berbeda terkait praktek keterlibatan yang efektif 
dan cara mereka satu sama lain yang berkontribusi 
pada proses pendidikan anak mereka. Menurut 
Lawrence-Lightfoot (2003 dalam Patrikakou, 
2008) melaporkan bahwa perspektif yang 
ditunjukkan oleh orang tua dan guru dalam 
memandang apa yang dibutuhkan itu berbeda. 
Temuan ini juga menyatakan mereka mungkin 
juga memiliki perspektif yang berbeda dalam 
memandang istilah partnerships (kemitraan) 
diantara mereka. Menurut Epstein (1986), gurulah 
yang memiliki perspektif (sudut pandang) kuat 
mengenai konsep keterlibatan orang tua ini.

Maka dari itu, perspektif guru mengenai 
keterlibatan orang tua ini dipandang penting. 
Namun, sejak pertengahan tahun 1980-an, 
Epstein mengganti istilah keterlibatan orang 
tua menjadi kemitraan antara sekolah, keluarga 
dan masyarakat karena Epstein menganggap 
keterlibatan perlu dibentuk secara luas. Istilah 
kemitraan terlihat seperti perwakilan yang 
sama antara orang atau kelompok yang berbagi 
kekuatan yang sama dan memiliki akses dalam 

memberikan sumber daya yang dibutuhkan 
(Lawson, 2003).

Perubahan istilah ini tidak mengubah 
kerangka kerja yang telah dijelaskan diatas, 
masih memuat enam tipe keterlibatan yang telah 
dijelaskan di awal. Tipe-tipe keterlibatan ini bisa 
memandu perkembangan program kemitraan 
yang seimbang dan komprehensif, termasuk 
didalamnya kesempatan terhadap orangtua yang 
terlibat di sekolah maupun dirumah. Selain itu, 
kemitraan ini dapat memberikan hasil yang positif 
bagi siswa, orangtua dan juga guru (Epstein, 1995).

Kerangka kerja menurut Epstein ini tidak 
hanya mendefinisikan enam tipe keterlibatan, 
tetapi juga menuliskan beberapa contoh-contoh 
praktis atau aktivitas untuk bisa mendeskripsikan 
kemitraan secara jelas. Selain itu, dia juga 
memberikan gambaran tentang tantangan 
kemitraan yang dihadapi dan hasil yang diharapkan 
oleh guru dari aktivitas-aktivitas kemitraan yang 
dilakukan, pada tiap-tiap tipe kemitraan antara 
sekolah, keluarga dan masyarakat. Ketiga aspek 
tersebut nantinya digunakan penulis sebagai 
panduan dalam melakukan penelitian ini.

Meski bukan merupakan sesuatu topik 
penelitian yang baru, namun secara khusus 
penelitian perspektif guru terkait dengan 
kemitraan antara sekolah, keluarga dan 
masyarakat di Sekolah Dasar Negeri Inklusif masih 
belum banyak dibahas, terutama di Indonesia. 
Maka dari itu, topik ini perlu diangkat sebagai 
topik penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 
dalam setting sekolah dasar inklusif di Indonesia.

Perspektif Guru Sekolah Inklusif
Guru memiliki perspektif kuat mengenai 

kemitraan (Epstein, 1986). Ada tiga perspektif yang 
dijabarkan sehingga bisa digunakan membantu 
peneliti dan praktisi dalam melihat hubungan 
kemitraan antara sekolah dan keluarga, yakni:

1. Tanggung jawab yang terpisah dari sekolah 
dan keluarga (Separate responsibilities of 
schools and families)

2. Tanggung jawab yang terbagi bersama 
dengan sekolah dan keluarga (Shared 
responsibilities of schools and families)

3. Tanggung jawab yang tersambung antara 
sekolah dan keluarga ( Sequential 
responsibilities of schools and families)
Parsons (1959 dalam Epstein,  1986)  
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menjelaskan mengenai perspektif ketiga. 
Perspektif ini melihat tanggung jawab dari 
sekolah dan keluarga yang tersambung secara 
berurutan. Hal ini menekankan pada tahap kritis 
masing-masing, baik dari orangtua maupun guru 
yang berkontribusi untuk perkembangan anak. 
Pendekatan dari perspektif ini didasarkan pada 
keyakinan bahwa tahun-tahun awal kehidupan 
anak dipegang oleh orangtua. Sedangkan pada usia 
lima atau enam, ketika anak memasuki sekolah 
formal di TK atau kelas satu SD, kepribadian anak 
dan sikap terhadap belajar akan dipegang oleh 
sekolah.

Bahkan menurut penuturan dari orangtua, 
guru yang menjadi pemimpin dalam pelaksanaan 
praktik keterlibatan orangtua dapat menetapkan 
program yang lebih adil, mampu melibatkan 
orang orangtua bagaimanapun latar belakang 
pendidikan mereka (Epstein, 1986). Maka dari 
itu, perspektif guru dalam berbagai hal cukup 
bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan 
keahliannya dalam mengajar.

Epstein (1995) melanjutkan bahwa ada satu 
perspektif yang digunakan sebagai langkah awal 
dalam menjelaskan mengenai kemitraan antara 
sekolah, keluarga dan masyarakat nantinya, yakni 
tanggung jawab yang terbagi bersama dengan 
sekolah dan keluarga (shared responsibilities of 
schools and families). Dimana dalam perspektif 
ini masih hanya melibatkan konteks keluarga dan 
sekolah. Epstein, dkk. (20002) menambahkan 
bahwa dengan memasukkan konteks masyarakat, 
perspektif ini masih tetap dipakai karena memang 
konteks sekolah, keluarga dan masyarakat harus 
membagi tanggung jawab bersama satu sama lain.

Kemitraan antara Sekolah, Keluarga dan 
Masyarakat

Pendidikan  anak  merupakan  bidang 
perhatian bagi orangtua, guru, dan masyarakat, 
yang perlu menyelidiki secara kolaboratif dalam 
mengembangkan kemitraan yang efektif, strategi 
yang terbaik serta berkontribusi terhadap 
perkembangan intelektual dan sosial anak 
(Bronfenbrenner, 1986 dalam Epstein, 2001). Guru 
berbagi pandangan bahwa sekolah saja tidak 
akan bisa menghadapi masalah tersebut. Mereka 
membutuhkan kerjasama dengan keluarga dalam 
pendidikan anak-anak mereka, mereka juga perlu 
untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga 
sosial lainnya untuk mempromosikan kemitraan 

antara keluarga, sekolah dan masyarakat.
Maka dari itu, salah satu fokus pendidikan 

anak adalah kemitraan antara keluarga, sekolah 
dan masyarakat. Dalam konsep inklusif, 
kemitraan dengan keluarga dan dukungan sosial 
dari lingkungan masyarakat merupakan faktor 
penting bagi keberhasilan program inklusif 
(Salend, 2006 dalam Xu & Filler, 2008).

Kemitraan ini akan memberikan 
kontribusi pada pengembangan kompetensi 
pengasuhan yang efektif, maupun kompetensi 
pribadi dan intelektual pada anak-anak. 
Keluarga dan kebutuhan siswa, serta keragaman 
sosial dan budaya perlu untuk diperhitungkan 
untuk pemahaman yang lebih besar ketika 
mengembangkan kemitraan.

Sebelum adanya teori kemitraan antara 
sekolah, keluarga dan masyarakat, Epstein 
(1987 dalam Epstein, 1995) menyampaikan teori 
overlapping spheres yang berarti bahwa lingkup 
pengaruh belajar dan perkembangan anak-
anak ialah termasuk keluarga dan sekolah, atau 
dalam bentuk penuh, yakni keluarga, sekolah 
dan masyarakat. Teori Overlapping Spheres tidak 
melihat lingkup pengaruh yang terpisah, karena 
lingkup keluarga, sekolah dan masyarakat tidak 
akan terpisah. Selain itu, teori ini berpendapat 
bahwa keberhasilan siswa merupakan fokus 
utama dalam kemitraan yang terjadi. Teori 
ini menekankan pola yang dinamis dan terus 
menerus yang terjadi diantara ketiga lingkup ini.

Dengan melakukan pendekatan ekologi 
inilah, serta menunjukkan bahwa fokus kemitraan 
terjadi dalam tiga ruang lingkup yang tidak 
terpisah antara sekolah, keluarga dan masyarakat, 
maka proses kemitraan dapat menjadi lebih luas 
(Epstein, dkk, 2002). Teori kemitraan antara 
sekolah, keluarga dan masyarakat ini akan terurai 
dalam beberapa tipe/dimensi.

Ada enam tipe untuk menjelaskan 
kemitraan antara sekolah, keluarga dan 
masyarakat yang dapat membantu struktur 
dan mengorganisasi aktivitas dalam konteks 
pendidikan (Epstein, 2001). Beberapa tipe 
keterlibatan terdiri dari beberapa aksi yang 
berbeda pula. Sehingga, guru maupun personil 
sekolah lain dapat memutuskan aktivitas 
kemitraan seperti apa yang akan dilakukan untuk 
kebutuhan yang berbeda dari sekolah mereka. 
(Sheldon & Epstein, 2005 dalam Griffin & Steen, 
2010). Sekolah juga mengintegrasikan teori dari 
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overlapping spheres dengan memanfaatkan 
enam tipe kemitraan guna membuat interaksi 
yang lebih baik antara sekolah, keluarga dan 
masyarakat, serta menunjukkan kemitraan yang 
baik diantara keluarga dan masyarakat (Sanders, 
2008 dalam Griffin & Steen, 2010).

Tipe-tipe  dalam  Kemitraan  antara Sekolah, 
Keluarga dan Masyarakat
Keterlibatan Tipe 1 : Parenting

Sekolah dan masyarakat akan memiliki 
efek yang cukup berpengaruh pada bagaimana 
orangtua mendukung pendidikan anaknya di 
rumah. Dimensi parenting menurut Epstein 
(1995) didefinisikan sebagai metode dimana 
sekolah dan masyarakat dapat membantu semua 
orangtua untuk membangun lingkungan yang 
mendukung di rumah.
Keterlibatan Tipe 2 : Communicating. 

Dimensi communicating dari kerangka 
Epstein (1995) ini menjelaskan untuk merancang 
bentuk-bentuk komunikasi yang efektif antara 
pihak sekolah dengan masyarakat dan rumah 
untuk membantu orangtua dalam memahami 
kemajuan anak-anak mereka dirumah dan 
program yang tersedia di sekolah, serta untuk 
membantu meningkatkan kinerja akademik 
anak-anak mereka.
Keterlibatan Tipe 3 : Volunteering 

Dimensi ketiga dari keterlibatan ini adalah 
Volunteer. Menurut Epstein (1995), Volunteering 
berarti siapa saja yang dapat mendukung tujuan 
sekolah sehingga dapat membantu program-
program yang diusung sekolah, terlepas dari 
mana dan kapan aksi sukarela itu dilakukan.
Keterlibatan Tipe 4 : Learning at Home

Epstein (1995) menegaskan bahwa 
Learning at Home didefinisikan sebagai 
pemberian informasi dan ide-ide dari sekolah/
masyarakat kepada orangtua tentang cara 
membantu siswa dirumah dengan tugas dan 
kegiatan lainnya, keputusan atau rencana yang 
terkait dengan kurikulum. Aktivitas Learning at 
Home menyediakan informasi dan ide-ide untuk 
orangtua tentang kerja akademik yang anak 
mereka sudah lakukan di kelas, bagaimana untuk 
menolong anak mereka dengan PR, dan aktivitas 
atau keputusan yang berkaitan dengan kurikulum 
lainnya. 

Keterlibatan Tipe 5 : Decision Making
Epstein (2002 dalam Wright, 2009) 

mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai 
keputusan sekolah yang juga melibatkan 
orangtua dan masyarakat, serta mengembangkan 
perwakilan orangtua dan komponen masyarakat 
di sekolah. Ketika berpikir tentang pengambilan 
keputusan, dimulai dengan organisasi perwakilan 
orang tua-guru (Parent-Teacher Asssociation).

Aktivitas Decision  Making memungkinkan 
keluarga untuk berpartisipasi dalam memutuskan 
tentang program sekolah yang mempengaruhi 
mereka sendiri dan anak-anak lainnya (Wright & 
Dolores, 2003).
Keterlibatan Tipe 6: Collaborating with 
Community

Epstein (1995) mendefinisikan sebagai 
usaha untuk melibatkan masyarakat secara 
keseluruhan, tidak hanya orangtua. Secara garis 
besar, tipe ini berarti upaya sekolah berkolaborasi 
untuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan 
sumber daya maupun jasa atau bantuan dari 
orangtua/ masyarakat guna meningkatkan 
pembelajaran siswa.

Masyarakat adalah semua orang yang 
tertarik dan ikut mempengaruhi kualitas 
pendidikan yang diberikan oleh sekolah. 
Sekolah akan melakukannya dengan baik untuk 
memanfaatkan dan mengkoordinasikan semua 
sumber daya yang tersedia dari segala instansi yang 
ada di sekitar sekolah untuk membantu sekolah 
memenuhi tujuan dan pengalaman akademis 
yang positif untuk semua siswa (Epstein, 2008 
dalam Wright, 2009).

Berikut akan disajikan bentuk tabel untuk 
menjelaskan indikator dari masing-masing tipe 
dari Kerangka Kerja menurut Epstein (1995) yang 
akan digunakan dalam penelitian ini:
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Dimensi Indikator

PARENTING

Aktivitas kemitraan yang 
dilakukan

Program dalam parenting
Home visit

Pemberian saran dan bantuan untuk 
orangtua

Tantangan kemitraan yang 
dihadapi

Menyediakan informasi parenting 
untuk semua orangtua

Menjamin bahwa semua informasi 
berguna

Kesempatan orangtua/ masyarakat 
berbagi informasi parenting dengan 
sekolah

Hasil yang diharapkan dari 
kemitraan

Memahami latar belakang, 
kebudayaan dan kebutuhan orangtua 
terhadap siswa

Menghormati kekuatan dan usaha 
orangtua

Kesadaran guru terhadap 
keahliannya dalam berbagi informasi

COMMUNICATING

Aktivitas kemitraan yang 
dilakukan

Pertemuan/ rapat dengan orangtua

Menunjukkan hasil belajar siswa 

Adanya buku penghubung

Penggunaan memo maupun media 
komunikasi lain

Informasi yang jelas mengenai 
aktivitas dan kebijakan di sekolah

Tantangan kemitraan yang 
dihadapi

Kejelasan, bentuk, frekuensi dan 
ketepatan komunikasi

Membangun jaringan komunikasi 
yang jelas

Meninjau kualitas komunikasi

Hasil yang diharapkan dari 
kemitraan

Meningkatkan kesadaran mengenai 
kejelasan dan keberagaman 
komunikasi

Apresiasi untuk penggunaan 
komunikasi dari orangtua
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Dimensi Indikator

VOLUNTEERING

Aktivitas kemitraan yang 
dilakukan

Ruang sumber
Sukarelawan dari semua pihak

Tantangan kemitraan yang 
dihadapi

Perekrutan sukarelawan secara luas

Membuat jadwal yang fleksibel

Mengorganisasikan kerja 
sukarelawan

Hasil yang diharapkan dari 
kemitraan

Kesiapan sekolah untuk melibatkan 
orangtua/ masyarakat dengan cara 
yang baru

Kesadaran terhadap talent dam 
kebutuhan orangtua/ masyarakat di 
sekolah

LEARNING AT HOME

Aktivitas kemitraan yang 
dilakukan

Informasi terhadap kebijakan tugas 
rumah (PR) yang intensif

Jadwal untuk mengerjakan PR

Informasi untuk orangtua terkait 
keahlian yang dibutuhkan

Tantangan kemitraan yang 
dihadapi

Mendesain jadwal PR yang rutin 
serta interaktif

Berkoordinasi tentang aktivitas PR 
yang sudah dilakukan

Melibatkan orangtua dalam 
keputusan yang berkaitan dengan 
kurikulum

Hasil yang diharapkan dari 
kemitraan

Mendesain tugas PR yang lebih baik

Kepuasan terhadap keterlibatan dan 
dukungan orangtua
Adanya bukti konkret dari kegiatan 
belajar di rumah

DECISION MAKING

Aktivitas kemitraan yang 
dilakukan

Membentuk jaringan
Komite sekolah
Perwakilan sekolah sebagai penyedia 
informasi tentang sekolah

Tantangan kemitraan yang 
dihadapi

Memasukkan orangtua/ masyarakat 
dari berbagai latar belakang
Menawarkan pelatihan untuk 
perwakilan orangtua

Hasil yang diharapkan dari 
kemitraan

Kesadaran dalam melihat sudut 
pandang orangtua/ masyarakat
Pandangan status yang sama dalam 
perwakilan orangtua
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Dimensi Indikator

COLLABORATING WITH 
COMMUNITY

Aktivitas kemitraan yang 
dilakukan

Layangan integrasi melalui 
kemitraan dari berbagai pihak
Partisipasi alumni
Informasi tentang kegiatan 
masyarakat yang berguna bagi 
orangtua dan sekolah

Tantangan kemitraan yang 
dihadapi

Mencocokkan dengan tujuan sekolah
Kesamaan kesempatan bagi siswa 
dan orangtua
Pemecahan masalah kegiatan 
kolaboratif

Hasil yang diharapkan dari 
kemitraan

Kesadaran terhadap sumberdaya di 
masyarakat untuk mengembangkan 
kurikulum
Keterbukaan untuk meningkatkan 
praktek pengajaran
Arahan maupun pengetahuan 
untuk membantu kebutuhan siswa, 
orangtua maupun sekolah

Sumber : Epstein (1995) : School, Family and Community Partnerships

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif. Penulis berusaha untuk memahami 
kemitraan antara sekolah, keluarga dan 
komunitas berdasarkan perspektif guru di 
sekolah dasar negeri inklusif. Oleh karena itu 
penulis menggunakan tipe studi kasus intrinsik. 
Studi kasus intrinsik merupakan penelitian 
yang dilakukan untuk memahami secara utuh 
mengenai suatu kasus tanpa harus dimaksudkan 
untuk menghasilkan konsep-konsep/teori-teori 
ataupun tanpa ada upaya menggeneralisasi 
(Poerwandari, 2005).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah 
kemitraan antara sekolah, keluarga dan masyarakat 
di SDN Inklusif. Ada enam tipe kemitraan 
(Epstein, 1995), yakni: Tipe 1 (Parenting), Tipe 2 
(Communicating), Tipe 3 (Volunteering), Tipe 4 
(Learning at Home), Tipe 5 (Decision Making) dan 
Tipe 6 (Collaborating with Community).

Subjek dipilih berdasarkan konsep-konsep 
teori yang digunakan dalam penelitian ini. Subjek 
dalam penelitian ini adalah Guru yang mengajar 
di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inklusif, baik 
yang memegang jabatan sebagai koordinator 

inklusif di sekolahnya, Guru Pendamping Khusus 
(GPK) maupun guru kelas, berlokasi di Surabaya 
dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inklusif sudah 
ditunjuk oleh Pemerintah paling tidak sudah 3 
tahun dengan menjalankan kurikulum, prosedur 
dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan 
inklusif.

Penggalian data dalam penelitian 
kualitatif ini menggunakan teknik wawancara. 
Wawancara dalam penelitian ini menggunakan 
pendekatan pedoman umum (Patton, 1990 dalam 
Poerwandari, 2005). Penulis mempersiapkan 
pertanyaan-pertanyaan yang mewakili hal-hal, 
seperti gambaran aktivitas, kendala dan hasil 
yang diharapkan, yang terdapat pada tiap-tiap 
tipe dari perspektif teori yang digunakan, yaitu 
teori kemitraan antara sekolah, keluarga dan 
masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan pada 6 orang guru dari 
3 SDN Inklusif yang berbeda. Secara garis besar, 
perspektif guru terhadap kemitraan sudah sama 
seperti yang dipilih oleh Epstein (1995), yakni 
tanggung jawab yang terbagi bersama dengan 
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sekolah dan keluarga (shared responsibilities 
of schools and families). Itu terlihat dari sudah 
banyaknya aktivitas kemitraan yang dilakukan 
oleh semua partisipan. Dengan menambahkan 
elemen masyarakat didalamnya, guru merasa 
tugas sekolah untuk bermitra dengan seluruh 
pihak menjadi lebih terbantu.

Berdasarkan hasil rangkuman analisis data 
seluruh partisipan diketahui bahwa Parenting: 
Pada tipe ini lebih pada  tahapan bagaimana 
sekolah memastikan semua orang tua melakukan 
hal ini. (Epstein, 2008 dalam Wright, 2009). 
Aktivitas yang muncul dalam tipe ini menurut 
semua partisipan adalah pemberian saran dan 
bantuan untuk orangtua. Pemberian saran dan 
bantuan ini terkait pemberian informasi mengenai 
nutrisi, bantuan kesehatan dan pendidikan bagi 
ABK. Selain itu, ada aktivitas Home-Visits yang 
terungkap pada partisipan 1-3. Tantangan dari 
tipe ini ialah menjamin bahwa semua informasi 
untuk dan dari keluarga sudah jelas dan berguna 
(1,2,3 dan 5). Hanya partisipan 4 yang tidak 
mengungkapkan adanya tantangan. Semua 
informasi yang diberikan oleh sekolah tidak 
serta merta dapat diterima keluarga dengan jelas. 
Kemudian hasil yang diharapkan, seperti yang 
diungkapkan oleh partisipan 4 yakni kesadaran 
guru terhadap keahliannya dalam membagi 
informasi. Guru masih perlu untuk menyadari 
bahwa dirinya harus membagikan informasi bagi 
semua pihak, baik keluarga maupun masyarakat. 
 Communicating: Tipe communicating 
dari kerangka Epstein (2002 dalam Wright, 2009) 
ini menjelaskan  untuk  merancang bentuk-
bentuk komunikasi yang efektif antara pihak 
sekolah dan rumah untuk membantu orang 
tua dalam memahami kemajuan anak-anak 
mereka dirumah dan program yang tersedia di 
sekolah untuk membantu meningkatkan kinerja 
akademik anak-anak mereka. Aktivitas yang 
muncul dari tipe ini cukup banyak, diantaranya: 
Pertemuan/rapat dengan orangtua, diungkapkan 
oleh semua partisipan. Partisipan 3 dan 5 
mengungkapkan 4 aktivitas Communicating yang 
berbeda, aktivitas lainnya seperti menunjukkan 
hasil belajar siswa, adanya buku penghubung 
dan penggunaan memo/komunikasi lain. Ketiga 
sekolah tersebut sudah cukup banyak melakukan 
kemitraan dalam tipe ini. Tantangan yang 
terungkap, yakni kejelasan, bentuk, frekuensi 
dan ketepatan komunikasi diungkapkan oleh 

partisipan 3,5 dan 6. Pada partisipan 3 dan 5 ada 
meninjau kualitas komunikasi. Komunikasi yang 
sudah dilakukan perlu dikroscek untuk melihat 
sejauh mana komunikasi dapat mempengaruhi 
pembelajaran ABK. Kemudian hasil yang 
diharapkan terungkap dari partisipan 2 dan 4, 
yakni meningkatkan kesadaran, kejelasan dan 
keberagaman komunikasi.

Volunteering: Sekolah harus meyakini 
bahwa mereka harus banyak merekrut sukarelawan 
sehingga membantu keluarga maupun siswa 
untuk mengetahui bantuan-bantuan apa saja yang 
dibutuhkan (Epstein, 2008 dalam Wright, 2009). 
Namun tidak banyak Aktivitas yang terungkap 
dari tipe ini, hanya disampaikan oleh partisipan 
2 dan 6 yakni adanya sukarelawan dari semua 
pihak. Menurut mereka ada beberapa pihak 
yang menjadi sukarelawan di sekolahnya untuk 
mendukung acara siswa. Selain orangtua, ada juga 
pihak lain seperti individu-individu yang concern 
terhadap pendidikan inklusif. Tantangannya 
adalah membuat jadwal yang fleksibel untuk 
sukarelawan/events. Membuat jadwal ini menjadi 
hal yang sukar dilakukan mengingat orangtua 
yang bekerja di berbagai usaha. Kemudian hasil 
yang diharapkan hanya diungkap oleh partisipan 
6 yakni kesadaran terhadap talent dan kebutuhan 
orangtua di sekolah. 

Learning at Home: Epstein, dkk (2002) 
menegaskan bahwa dimensi ini sangat besar 
diperankan oleh guru. Belajar dirumah 
didefinisikan sebagai pemberian informasi dan 
ide-ide kepada  keluargatentang  cara membantu 
siswa dirumah dengan pekerjaan dan kegiatan 
lainnya. Aktivitas dari tipe ini yang terungkap 
oleh beberapa partisipan, yakni jadwal untuk 
mengerjakan PR (menurut partisipan 1,2 dan 5) 
sebenarnya  semu a  sekolah menerapkan aktivitas 
ini namun tidak terungkap dalam transkrip 
wawancara. Tantangannya, seperti diungkap 
oleh partisipan 1 dan 2 adalah melibatkan 
keluarga dalam keputusan yang berkaitan dengan 
kurikulum. Pada partisipan 5, ada tambahan 
tantangan yang diungkapkan yakni berkoordinasi 
tentang aktivitas PR yang sudah dilakukan. 
Sebagian besar orangtua terkesan menutup-
nutupi tentang aktivitas belajar dirumah yang 
sudah dilakukan. Kemudian hasil yang diharapkan 
dari tipe ini hanya diungkapkan oleh partisipan 
2 yakni kepuasan terhadap keterlibatan dan 
dukungan keluarga. Menurutnya, dengan adanya 
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aktivitas belajar dirumah diharapkan dapat 
melihat langkah nyata dari adanya keterlibatan 
dan dukungan orangtua.

Decision Making : Aktivitas dari tipe 
ini hanya diungkapkan oleh partisipan 1 dan 2 
yang memang mengajar di satu sekolah, yakni 
membentuk jaringan orangtua. Aktivitas lain 
diungkapkan oleh partisipan 5 dan 6 yang juga 
satu sekolah, yakni perkumpulan orangtua dan 
guru yang aktif. Hanya satu sekolah (partisipan 
3 dan 4) yang tidak mengungkapkan adanya 
aktivitas dalam tipe ini. Tantangan dapat timbul 
ketika orang tua memulai masuk kedalam ranah 
pengambilan keputusan oleh sekolah (Epstein, 
2002 dalam Wright, 2009). Tantangan yang 
dihadapi hanya diungkapkan oleh partisipan 1 
yakni memasukkan orangtua dari berbagai latar 
belakang. Hal ini menjadi tantangan karena 
latar belakang orangtua dapat mempengaruhi 
pengambilan keputusan. Sedangkan pada hasil 
yang diharapkan tidak terungkap dari semua 
partisipan.

Collaborating with Community: Aktivitas 
dari tipe ini yang diungkapkan oleh semua 
partisipan adalah Layanan integrasi melalui 
kemitraan dari berbagai pihak, kemudian aktivitas 
selanjutnya adalah menyediakan informasi 
untuk keluarga dan masyarakat (diungkap oleh 
partisipan 2,4 dan 6). sekolah harus bekerja untuk 
berkomunikasi ketika dihadapkan pada peluang 
yang tersedia sehingga kesempatan bagi orang tua 
dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan 
memiliki kesempatan untuk menjadi bagian 
dari tujuan yang dibuat sekolah (Epstein, 2008 
dalam Wright, 2009). Kemudian tantangan yang 
dihadapi oleh semua partisipan dalam tipe ini 
ialah pemecahan masalah kegiatan kolaboratif, 
dimana pemerintah yang termasuk dalam elemen 
masyarakat sudah banyak membantu, namun 
masih banyak kendala yang muncul. Tantangan 
selanjutnya yang terungkap adalah mencocokkan 
dengan tujuan sekolah (menurut partisipan 
1,2,3 dan 5). Komponen terakhir yang dituliskan 
dalam penelitian adalah hasil yang diharapkan. 
Hanya ada satu jawaban yang muncul, yakni 
arahan maupun pengetahuan untuk membantu 
kebutuhan siswa, keluarga maupun sekolah. 
Dengan adanya kolaborasi dari masyarakat 
diharapkan dapat memberi arahan maupun 
pengetahuan bagi sekolah maupun orangtua.

SIMPULAN DAN SARAN

Perspektif guru terhadap kemitraan 
antara sekolah, keluarga dan masyarakat sudah 
pada batas membagi tanggung jawab diantara 
ketiganya. Guru menganggap dirinya tidak bisa 
melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan 
mengoptimalisasikan perkembangan anak didik, 
terutama dalam setting sekolah inklusif. Padahal 
setting sekolah inklusif cukup berbeda bila 
dibandingkan dengan setting sekolah reguler.

Meski begitu, berdasarkan hasil penelitian 
yang sudah dilakukan, ternyata sudah banyak 
aktivitas kemitraan dari berbagai tipe yang 
dilakukan. Tantangan yang dihadapi pun juga 
demikian. Tantangan yang dihadapi kadang 
seiring muncul dengan aktivitas yang dilakukan. 
Kadang pula tidak muncul. Sedangkan hasil 
yang diharapkan masih belum banyak muncul. 
Sebagian besar partisipan menganggap hasil yang 
diharapkan sama dengan harapan. Namun, hal ini 
berbeda.

Hasil yang diharapkan akan muncul setelah 
seseorang melakukan aktivitas kemitraannya, 
sedangkan harapan bisa muncul tanpa ada 
aktivitas. Menurut hasil penelitian, dari enam 
tipe keterlibatan yang digunakan, ada tiga tipe 
keterlibatan yang familiar dan variasi aktivitasnya 
sudah banyak dilakukan oleh sebagian besar 
diantaranya tipe Parenting, Communicating dan 
Collaborating with Community. Adapun sarannya 
adalah sebagai berikut:

Bagi Pengembangan Teori. Teori yang 
digunakan hanya sekedar mengatur tentang 
hubungan eksternal diantara tiga elemen, yakni 
hubungan antara sekolah dengan keluarga, 
sekolah dengan masyarakat, maupun hubungan 
diantara ketiganya. Dari penjelasan tersebut, 
masih belum mengungkap hubungan antar 
individu dalam satu elemen, misal hubungan 
antar individu di sekolah antara guru dengan guru 
lainnya. 

Bagi Penelitian Selanjutnya. Sampel 
penelitian harus lebih diperluas lagi dengan 
memilih lebih banyak sekolah agar lebih 
representatif. Selain itu, proses penggalian data 
harus lebih mendalam.

Bagi Sekolah. Sekolah harus dapat lebih 
aktif lagi dalam melakukan kemitraan sehingga 
mampu memperbanyak aktivitas-aktivitas. Selain 
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itu, sekolah perlu untuk mengevaluasi aktivitas kemitraan dengan melihat tantangan dan hasil yang 
diharapkan sehingga proses kemitraan dapat berjalan lebih baik lagi. 

Bagi Keluarga dan Masyarakat. Kedua elemen ini harus lebih banyak lagi melakukan kerjasama, 
terutama melibatkan keluarga agar lebih peka terhadap tujuan yang perlu dicapai. Selain itu, melibatkan 
komponen masyarakat yang lebih luas lagi.
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