
ABSTRAK  

 

Sekolah idealnya menjadi tempat yang nyaman bagi seluruh warga sekolah. Tidak 

terkecuali dengan sekolah inklusif yang terdapat keberagaman didalamnya. Oleh karena 

sekolah sebagai tempat berinteraksi antarwarga sekolah, diharapkan iklim sekolah yang ada 

mampu menciptakan budaya inklusif. Namun kenyataannya, tidak semua interaksi yang 

terjadi belum mencerminkan budaya inklusif. Studi ini dilakukan untuk mengetahui proses 

dinamika interaksi antarwarga sekolah yang terjadi kemudian apakah dinamika interaksi 

tersebut sudah mencerminkan budaya inklusif.  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan berperspektif konstruktivisme. Metode penentuan subyek adalah metode 

snowball dengan jumlah subyek sebanyak enam belas. Sedangkan SMPN 29 Surabaya 

menjadi setting penelitian dalam penelitian ini.  

 Pada penelitian ini, dinamika interaksi antarwarga sekolah melelaui beberapa tahap 

untuk dapat mencapai budaya inklusif. Namun Disisi lain, warga sekolah menyatakan masih 

banyak bentuk interaksi yang belum mencerminkan budaya inklusif melalui simbol-simbol 

seperti reproduksi bahasa, gesture, serta tindakan seperti cemoohan dan sindiran yang 

diberikan kepada berkebutuhan khusus baik dari teman sebaya maupun dari guru, Interaksi 

guru pendamping khusus dengan guru sekolah reguler yang belum mencerminkan budaya 

inklusif.  
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I. PENDAHULUAN  

 

Pendidikan inklusif telah disepakati 

oleh banyak negara untuk 

diimplementasikan dalam rangka 

memerangi perlakuan diskriminatif di 

bidang pendidikan. Strategi, metode, atau 

cara mengimplementasikan pendidikan 

inklusif di masing-masing negara sangat 

bervariasi (UNESCO, 200; Stubbs, 2002). 

Keberagaman implementasi ini disebabkan 

karena tiap-tiap negara memiliki budaya 

dan tradisi yang berbeda. Perbedaan 

implementasi ini juga terjadi di tingkat 

provinsi, kota, bahkan sekolah. 

Sebenarnya perbedaan cara implementasi 

ini tidak menjadi masalah asalkan prinsip 

dan motivasinya sama. Pemerintah 

Indonesia telah berupaya 

mengimplementasikan pendidikan inklusif 

melalui berbagai program dan kegiatan 

yang dilaksanakan oleh Departemen 

Pendidikan Nasional dan dinas-dinas 

pendidikan di provinsi, Kota/Kabupaten.  

Berdasarkan PERMENDIKNAS RI 

No.70 tahun 2009 Pasal 1 pendidikan 

inklusif didefinisikan sebagai sebuah 

sistem penyelenggaraan pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada semua 

peserta didik yang memiliki kelainan dan 

memiliki potensi kecerdasan dan/atau 

bakat istimewa untuk mengikuti 

pendidikan atau pembelajaran dalam satu 

lingkungan pendidikan secara bersama-

sama dengan peserta didik pada umumnya.  

Namun sayangnya pendidikan inklusif 

melalui sekolah inklusif di Indonesia 

terutama di kota–kota besar lainnya masih 

dihadapkan pada berbagai probelematika. 

Kebijakan tentang hal itu masih 

diperdebatkan. Permasalahan beragam 

mulai dari fasilitas yang kurang memadai 

bagi anak berkebutuhan khusus, guru 

pendamping yang jumlahnya minim, 

kurangnya dukungan warga sekolah dalam 

program pendidikan inklusif sehingga 

menimbulkan ketidak nyamanan bagi 

berbagai pihak serta masih banyak 

permasalahan lainnya. Anak berkebutuhan 

khusus di Indonesia sering kali hanya 

diperbolehkan menerima bantuan tanpa 



ditanya pendapat mereka. Model amal 

tetap lebih dominan dari pada model 

pemberdayaan. Kesadaran warga sekolah 

agar tercipta lingkungan yang nyaman bagi 

semua pihak masih rendah.  Penyebabnya 

beragam, mulai dari  masih 

mendominasinya kepercayaan bahwa anak 

berkebutuhan khusus dianggap sebagai 

kutukan atau hukuman bagi keturunan 

orang yang berbuat dosa, anak yang tidak 

dapat diandalkan, anak pembawa sial serta 

masih banyak lagi pandangan negatif 

lainnya. Selain itu, anak berkebutuhan 

khusus dianggap tidak mampu menyamai “ 

kepintaran “ anak–anak pada umumnya.  

Sehingga, anak–anak ini seringkali hidup 

terisolasi, dikucilkan di lingkungan 

sekolah hingga tidak dianggap sebagai 

bagian dari warga sekolah (sumber : 

www.health.kompas.com  diakses 2 

Desember 2015). 

Surabaya merupakan salah satu kota 

yang memberlakukan adanya pendidikan 

inklusif, di mana sekolah-sekolah sudah 

mulai mengembangkan model 

pembelajaran agar anak-anak yang 

memiliki kebutuhan khusus mampu 

menempuh pendidikan dan melakukan 

interaksi sosial dengan anak normal 

lainnya yang berada di sekolah. Tidak 

hanya dengan teman sebanyanya namun 

juga mampu melakukan interaksi dengan 

seluruh warga sekolah.   Pertama kali, kota 

Surabaya mempraktikkan sekolah inklusif 

pada tahun ajaran 2008/2009, di mana 

sekolah mulai memberlakukan sekolah-

sekolah negeri untuk menerima anak yang 

memiliki kebutuhan khusus. Surabaya 

memiliki sekolah-sekolah negeri yang 

telah mempraktikkan sistem pembelajaran 

bagi anak berkebutuhan khusus atau 

sekolah inklusif, yaitu terdiri dari 52 

Sekolah Dasar Negeri, 20 sekolah 

menengah pertama, dan 4 sekolah 

menengah atas/ kejuruan. Sekolah-sekolah 

tersebut sudah diakui oleh pemerintah 

dalam menyelenggarakan pendidikan 

inklusif.  

Pada tingkat Sekolah Menengah 

Pertama merupakan masa di mana 

http://www.health.kompas.com/


seseorang mengalami pembentukan watak, 

karakter, cara bersosialisasi dengan baik 

serta memahami nilai–nilai sosial apa yang 

ada di lingkungan masyarakat, termasuk di 

lingkungan sekolah. Sekolah sebagai 

tempat berinteraksi dengan seluruh warga 

sekolah serta agen sosialisasi karena 

sebagian dari pada usia seseorang itu akan 

dihabiskan di sekolah. Oleh sebab itu, 

sekolah diharapkan mampu menciptakan 

iklim yang baik serta nyaman bagi seluruh 

warga sekolah. Iklim sekolah yang 

dimaksud  adalah suasana dalam 

organisasi sekolah yang diciptakan oleh 

interaksi antar pribadi yang berlaku 

(Depdikbud, 1982). Interaksi antar pribadi 

tersebut dapat meliputi interaksi antara 

guru dengan murid, antara murid dengan 

murid, antara guru dengan guru dan antara 

guru dengan pimpinan sekolah. Iklim 

sekolah yang kondusif dapat dilihat dari 

keakraban, persaingan, ketertiban 

organisasi sekolah, keamanan dan fasilitas 

sekolah.  Hubungan yang kondusif itu 

akan mengembangkan potensi-potensi diri 

siswa secara terarah sehingga pada 

akhirnya mereka merasa puas dalam 

belajar. Sehingga dapat tercipta budaya 

inklusif. Budaya inklusif meupakan sebuah 

keadaan yang ditandai adanya perasaan 

nyaman,  diterima, kolaboratif (guyup), 

dan setiap  warga sekolah merasa berharga 

dan dihargai. Nilai-nilai dasar ini 

memandu penciptaan kebijakan dan 

kebiasaan yang terjadi di sekolah. (Junaidi, 

2015 : 2).  

 

II. METODOLOGI PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian 

Kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan perspektif konstruktivisme. 

Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini mengunakan metodole 

analsis kualitatif dengan fokus rangkaian 

secara deskirpis. Data-data yang telah 

diperoleh dikumpulkan, kemudian diolah 

dan di seleksi lalu dianalisis dengan 

berpedoman pada kerangka teoritik yang 

telah disajikan. Data-data yang diseleksi 

dan disusun Selanjutnya dilakukan 

pengelolahan data. Dalam proses ini 



dilakukan dengan dua cara pertama adalah 

membuat pemetaan guna mencari 

persamaan dan perbedaan klarifikasi atau 

variasi yang muncul dari data yang 

tersedia. Cara yang kedua adalah proses 

menghubungkan hasil dengan teori. 

Menurut miles dan huberman (1992) , 

kegitan analisis data terdiri dari tiga alur 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi.  

Metode utama yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah wawancara 

dengan pedoman wawancara. Wawancara 

mendalam merupakan bentuk 

perbincangan, seni bertanya dan 

mendengar. Peneliti dalam wawancara ini 

tidaklah berpangkat netral dalam 

memandang realitas yang ada. Peneliti 

lebih dipengaruhi oleh pemahaman yang 

dimiliki, sehingga lebih memandang 

pemahaman situasional (situated 

understanding)  yang bersumber dari 

episode interaksional khusus.  

Wawancara yang dilakukan pada 

penelitian ini dilaksanakan dengan dua 

bentuk yakni wawancara terstruktur 

(wawancara yang dilakukan apabila 

terdapat perkembangan jawaban dari 

informasi diluar pertanyaan terstruktur. 

Namun, tidak terlampaui jauh dari 

permasalahan yang diteliti). Bentuk kedua 

adalah metode observasi. Observasi 

dilakukan agar mampu memperoleh data 

lain yang berkaitan dengan budaya  

inklusif di lapangan yakni SMPN 29 

Surabaya sehingga sekaligus menjadikan 

data sekunder sebagai pelengkap bagi 

penelitian ini. Observasi yang dilakukan 

peneliti yakni dengan mengikuti kegiatan 

persekolahan selama kurang lebih enam 

bulan. Selanjutnya dari berbagai macam 

bentuk pengumpulan data tersebut maka 

akan dilakukan kroscek analisa yang 

bertujuan untuk menarik kesimpulan. 

 

III. ANALISIS DATA  

Tahapan yang pertama adalah 

Internalisasi adalah fase dimana subyek 

individu mendapatkan asupan-asupan 

tentang baik, buruk, benar, salah, dari 

orang pertama yang paling dekat dengan 



dirinya. Keluarga misalnya. Namun, peran 

keluarga bisa tergantikan dengan adanya 

kegiatan bersekolah. Karena sekolah 

merupakan tempat kedua bagi anak 

menghabiskan waktunya selain berada 

dirumah. Sehingga peran keluarga bisa 

tergantikan dengan  guru di sekolah yang 

memberikan asupan–asupan tentang baik, 

buruk, benar, salah dan sebagainya. Pada 

tahap ini sekolah memiliki peran penting 

dalam mensosialisasikan budaya inklusif 

yang ada di sekolah kepada seluruh murid 

melalui kegiatan latihan orientasi siswa 

atau LOS. Sekolah mulai mengenalkan 

anak berkebutuhan khusus kepada seluruh 

warga sekolah. Tidak hanya warga sekolah 

yang berada di lingkungan sekolah, namun 

orang tua seluruh murid juga mendapatkan 

sosialisasi mengenai pendidikan inklusif. 

Hal ini bertujuan memperkenalkan 

mengenai pendidikan inklusif bagi orang 

tua yang belum pernah menyekolahkan 

anaknya kedalam lingkungan pendidikan 

inklusif.  Sehingga terjadi keseragaman 

pemahaman mengenai anak berkebutuhan 

khusus. Hal ini disebabkan tidak semua 

murid berlatar belakang sekolah dasar 

berbasis inklusif. Sehingga dikhawatirkan 

akan kaget atau merasa asing dengan 

adanya anak berkebutuhan khusus di 

lingkungan sekolah. Pada fase inilah guru 

menanamkan nilai – nilai yang seharusnya 

dilakukan di lingkungan sekolah termasuk 

tata cara menyapa anak berkebutuhan 

khusus hingga berinteraksi, belajar dan 

bermain bersama. Anak menyimpan semua 

pengetahuan dan realitas sebagai cadangan 

ilmu pengetahuan dalam hidupnya yang 

obyektif. 

Kemudian, dari proses internalisasi 

tersebut menghasilkan fatisitas obyektif 

atau obyektivasi. Setelah anak mengetahui 

apa yang telah diajarkan oleh gurunya 

maka anak tersebut telah memiliki 

pengetahuan. Fungsi dari pengetahuan 

adalah untuk mendifinisikan realitas. 

Realitas ini terdiri dari berbagai macam 

simbol, dapat berupa bahasa verbal 

maupun non-verbal.  Berbeda dengan 

pengetahuan yang bersifat obyektif, 



realitas selalu bersifat subyektif. Sebab, 

subyek individu selalu terpengaruh oleh 

berbagai faktor ketika berusaha 

mendifinisikan realitas. Selain subyektif, 

realitas juga bersifat relatif karena obyek 

yang didefinisikan adalah masyarakat. 

Sedangkan, masyarakat yang terdiri 

dariwarga sekolah yakni individu atau 

kelompok bersifat plural. Oleh karena itu, 

realitas tersebut menjadi dinamis. 

 Berikutnya, proses pendifinisian 

realitas tersebut terus berkembang hingga 

menciptakan tindakan atau eksternalisasi. 

Pada tahap yang ketiga ini  Implementasi 

dari eksternalisasi adalah berupa tindakan, 

perilaku dan bahasa. Di dalam kehidupan 

ini ada aturan-aturan yang menjadi 

pedoman bagi berbagai institusi sosial, 

sekolah misalnya.  Sebenarnya, aturan 

adalah produk manusia untuk melestarikan 

keteraturan sosial, sehingga meskipun 

struktur sosial bersifat mengekang, tidak 

menutup kemungkinan adanya 

“pelanggaran” yang dilakukan oleh 

individu. Sekolah sudah berupaya untuk 

menciptakan budaya inklusif  melalui 

iklim sekolah yang dibentuk. Meskipun 

sudah dilakukan sosialisasi agar tidak 

memandang rendah anak berkebutuhan 

khusus, namun masih aja ada beberapa 

individu atau siswa yang melakukan 

ejekan. Pelanggaran dari aturan itulah yang 

disebabkan oleh proses eksternalisasi yang 

berubah-ubah. Dengan kata lain, ada 

ketidakmampuan individu menyesuaikan 

diri dengan aturan yang digunakan untuk 

memelihara ketertiban sosial. Oleh karena 

itu, problem perubahan berada di dalam 

proses eksternalisasi. Jadi ketertiban sosial 

tergantung dari tindakan dan peranan yang 

diambil oleh masing-masing individu 

dalam masyarakat. Cohen, et.al. (dalam 

Pinkus, 2009:14), menjabarkan 

pengukuran iklim sekolah ke dalam 10 

dimensi, yang dikelompokkan ke dalam 

empat kategori, yaitu  kenyamanan, 

mengajar dan belajar, hubungan 

antarpribadi, dan  kelembagaan 

lingkungan. Kesepuluh dimensi itu adalah 

: 



1. Aturan dan norma  

2. Keselamatan fisik  

3. Jaminan sosial dan emosional 

4. Dukungan untuk belajar  

5. Pembelajaran sosial dan 

kemasyarakatan  

6. Menghormati keberagaman  

7. Dukungan sosial dari orang 

dewasa  

8. Dukungan sosial siswa  

9. Keterlibatan sekolah  

10. lingkungan fisik  

Menurut temuan data di lapangan, 

tidak semua kesepuluh dimensi 

pengukuran iklim menurut Cohen,et.al 

dapat menciptakan iklim sekolah.  

Kategori pertama terdiri atas 

dimensi  aturan dan norma, meliputi 

adanya aturan yang dikomunikasikan 

dengan jelas dan dilaksanakan secara 

konsisten. Latihan orientasi siswa yang 

diadakan setiap pelaksanaan tahun ajaran 

baru dengan mensosialisasikan budaya 

inklusif serta mengenalkan sekolah yang 

akan menjadi tempat menimba ilmu 

bersama teman–teman dari berbagai latar 

belakang kekurangan dan kelebihan yang 

dimiliki serta mensosialisasikan aturan dan 

norma–norma yang ada disekolah. 

Interaksi  

 Kemudian dimensi selanjutnya 

yakni  keselamatan fisik meliputi perasaan 

siswa dan orang tua yang merasa aman 

dari kerugian fisik di sekolah. Seluruh 

siswa dan murid menginginkan rasa aman 

dan terhindar dari adanya kekerasan fisik. 

Meski di lingkungan sekolah terdapat anak 

berkebutuhan khusus yang memiliki jiwa 

dan emosi yang tidak stabil, namun hal ini 

dapat dihindari. Mengingat dari awal pihak 

sekolah telah mengkomunikasi dengan 

pihak orang tua terkait melalui berbagai 

pertemuan yang diselenggarakan sekolah.   

  Dan kategori pertama dimensi 

ketiga adalah  jaminan sosial dan 

emosional meliputi perasaan siswa yang 

merasa aman dari cemoohan, sindiran, dan 

pengecualian. Tidak hanya kekerasan fisik, 

namun kondisi psikis juga tidak kalah 

penting. Sering kali masih ada cemoohan 



dan sindiran yang didapatkan anak 

berkebutuhan khusus baik dari teman 

sebanya maupun dari guru. Gambaran 

sindiran yang didapatkan dari temanya 

adalah seperti yang tuturkan oleh subyek 

anak berkebutuhan khusus Adit. Subyek 

anak berkebutuhan khusus merasa tertekan 

karena mendapatkan cemoohan dan 

sindiran yang didapatkan dari teman dan 

gurunya.  

Kategori kedua terdiri atas dimensi  

dukungan untuk belajar,  menunjukkan 

adanya dukungan terhadap praktek-praktek 

pengajaran, seperti tanggapan yang positif 

dan konstruktif, dorongan untuk 

mengambil risiko, tantangan akademik, 

perhatian individual, dan kesempatan 

untuk menunjukkan pengetahuan dan 

keterampilan dalam berbagai cara. 

Dimensi ini tergambarkan ketika masa 

latihan orientasi siswa berlangsung, yakni 

ketika anak berkebutuhan khusus maupun 

anak reguler menunjukkan bakat yang 

dimiliki untuk ditampilkan didepan kelas.  

Sekolah sudah memberi ruang kesempatan 

untuk menunjukkan pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki seluruh 

muridnya baik itu anak berkebutuhan 

khusus maupun reguler.  

 Kemudian dimensi selanjutnya 

yakni pembelajaran sosial dan 

kemasyarakatan, menunjukkan adanya 

dukungan untuk pengembangan 

pengetahuan dan keterampilan sosial dan 

kemasyarakatan, termasuk mendengarkan 

secara efektif, pemecahan masalah, 

refleksi dan tanggung jawab, serta 

pembuatan keputusan yang etis. Pada 

dimensi ini, peneliti tidak menemukan data 

yang mendukung.  

Kategori ketiga terdiri atas dimensi 

menghormati keberagaman, menunjukkan 

adanya sikap saling menghargai terhadap 

perbedaan individu pada semua tingkatan, 

yaitu antara siswa dengan siswa, orang tua 

dengan siswa, dan orang tua dengan orang 

tua. Pendidikan inklusif sangat menghargai 

perbedaan dapat membentuk iklim yang 

sekolah yang tentunya berbeda dengan 

sekolah pada umumnya.  



Kemudian dimensi selanjutnya 

yakni dukungan sosial orang dewasa, 

menunjukkan adanya kerjasama dan 

hubungan yang saling mempercayai antara 

orang tua dengan orang tua untuk 

mendukung siswa dalam kaitannya dengan 

harapan tinggi untuk sukses, keinginan 

untuk mendengar, dan kepedulian pribadi. 

Pertemuan wali murid yang digelar 

sekolah cukup memberikan pemahaman 

sekolah inklusif kepada seluruh orangtua 

murid.  

Dan kategori ketiga dimensi ketiga 

adalah  dukungan sosial siswa, 

menunjukkan adanya jaringan hubungan 

untuk mendukung kegiatan akademik dan 

pribadi siswa. Sekolah memberikan 

kebebasan kepada seluruh siswa untuk 

mengikuti kegiatan akademik baik 

intrakulikuler maupun ekstrakulikuler.  

Kategori keempat, terdiri atas 

dimensi  keterlibatan sekolah, meliputi 

ikatan positif dengan sekolah, rasa 

memiliki, dan norma-norma umum untuk 

berpartisipasi dalam kehidupan sekolah 

bagi siswa dan keluarga.  

Dan dimensi yang terakhir yakni  

lingkungan fisik, meliputi kebersihan, 

ketertiban, dan daya tarik fasilitas dan 

sumber daya dan material yang memadai. 

Fasilitas yang ada di SMPN 29 Surabaya 

cukup lengkap untuk mendukung kegiatan 

belajar mengajar siswa baik murid reguler 

maupun anak berkebutuhan khusus dengan 

alat terapisnya.  

 

 

IV. KESIMPULAN  

Kesimpulan ini ditarik untuk menjawab 

dua pertanyaan penelitian yakni bagaimana 

dinamika interaksi antar warga sekolah di 

SMPN 29 Surabaya dan apakah iklim 

sekolah sudah mencerminkan budaya 

inklusif di SMPN 29 Surabaya. Rangkaian 

benang merah dalam kesimpulan ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Gambaran dinamika Interaksi antarwarga 

sekolah di SMPN 29 Surabaya yang terjadi 



melalui beberapa tahap yakni yang 

pertama, yakni proses internalisasi saat  

kegiatan penerimaan siswa baru melalui 

kegiatan latihan orientasi siswa, sekolah 

mencoba mnegenalkan serta 

mensosialisasikan budaya inklusif yang 

ada disekolah . Kemudian pada tahap yang 

kedua, yakni proses obyektivasi. Subyek 

yang miliki pengetahuan kemudian 

menggunakan pengetahuan tersebut untuk 

mencoba mendifinisikan realita atau 

kenyataan yang terjadi padanya. Melalui 

komunikasi intersubyektif menghasilkan 

identifikasi diri bahwa subyek adalah 

warga sekolah yang berada pada 

lingkungan sekolah inklusif. warga 

sekolah saling berinteraksi melalui relasi 

antar murid dan guru dengan memberikan 

pengetahuan melalui proses belajar 

mengajar baik kegiatan intrakulikuler 

maupun ekstrakulikuler. Warga sekolah 

menyadari bahwa lingkungan sekolahnya 

berbeda dengan sekolah yang lain. Dan 

tahap yang ketiga, yakni proses 

eksternalisasi.  Warga sekolah 

menyesuaikan diri serta beradaptasi 

dengan dunia sosiokultural agar mamapu 

diterima di lingkungan sekolah sebagai 

bagian dari warga sekolah. Maka dengan 

begitu, warga sekolah sudah tahu harus 

bertindak seperti apa terhadap sesama 

dengan saling menghargai dan tidak 

merendahkan satu sama lain.  

2. Dinamika interaksi sosial antarwarga yang 

mencerminkan budaya inklusif di SMPN 

29 Surabaya yakni ketika proses 

penerimaan siswa baru, dimensi aturan dan 

norma menunjukkan latihan orientasi 

siswa yang diadakan setiap pelaksanaan 

tahun ajaran baru dengan tujuan 

mensosialisasikan budaya inklusif. 

Dimensi dukungan untuk belajar, 

tergambarkan ketika masa latihan orientasi 

siswa berlangsung, yakni ketika anak 

berkebutuhan khusus maupun anak reguler 

menunjukkan bakat yang dimiliki untuk 

ditampilkan didepan kelas. Selain itu,  

dukungan sosial dari orang dewasa, 

menunjukkan adanya kerjasama dan 

hubungan yang saling mempercayai antara 



orang tua dengan orang tua untuk 

mendukung siswa dalam kaitannya dengan 

harapan tinggi untuk sukses, keinginan 

untuk mendengar, dan kepedulian pribadi. 

Pertemuan wali murid yang digelar 

sekolah cukup memberikan pemahaman 

sekolah inklusif kepada seluruh orangtua 

murid. Kemudian dimensi keselamatan 

fisik, yakni Seluruh siswa dan murid 

menginginkan rasa aman dan terhindar 

dari adanya kekerasan fisik. Meski di 

lingkungan sekolah terdapat anak 

berkebutuhan khusus yang memiliki jiwa 

dan emosi yang tidak stabil, namun hal ini 

dapat dihindari. Mengingat dari awal pihak 

sekolah telah mengkomunikasi dengan 

seluruh siswa  yakni ketika latihan 

orientasi siswa maupun kepada pihak 

orang tua terkait melalui berbagai 

pertemuan yang diselenggarakan sekolah. 

Interaksi antarwarga sekolah di yang 

terdiri dari interaksi anak berkebutuhan 

khusus dengan murid reguler, dimensi 

iklim sekolah yang terdapat didalamnya 

yakni menghormati keberagaman, 

menunjukkan adanya sikap saling 

menghargai terhadap perbedaan individu 

pada semua tingkatan. Interaksi seluruh 

murid dengan guru terdiri dari interaksi 

anak berkebutuhan khusus dengan guru, 

dimensi yang terdapat didalamnya yakni 

keterlibatan sekolah, meliputi ikatan 

positif dengan sekolah, rasa memiliki, dan 

norma-norma umum untuk berpartisipasi 

dalam kehidupan sekolah bagi siswa dan 

keluarga. Guru sekolah reguler 

berpartisipasi dalam mensosialisasikan 

norma-norma yang ada dimasyarakat. 

Sedangkan interaksi guru pendamping 

khusus  dengan anak berkebutuhan khusus 

yakni dengan memberikan layanan terapis 

dan layanan bina diri yang terdapat dalam 

dimensi pembelajaran sosial dan 

kemsyarakatan,  menunjukkan adanya 

dukungan untuk pengembangan 

pengetahuan dan keterampilan sosial dan 

kemasyarakatan, termasuk mendengarkan 

secara efektif, pemecahan masalah, 

refleksi dan tanggung jawab, serta 

pembuatan keputusan yang etis. 



Sedangkan  interaksi murid reguler dengan 

guru dimensi yang terdapat didalamnya 

yakni aturan dan norma, ketika pelajaran 

berlangsung disisipi muatan nilai-nilai 

keberagaman serta guru ikut 

mensosialisasikan tentang menghargai satu 

sama lain antarsesama teman, tidak saling 

merendahkan serta melatih kepekaaan 

terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, 

dinamika interaksi sosial antarwarga yang 

mencerminkan budaya inklusif di SMPN 

29 Surabaya dapat dilihat dari kegiatan 

ekstrakulikuler sekolah. Dimensi 

pembelajaran sosial dan kemsyarakatan, 

menunjukkan adanya dukungan untuk 

pengembangan pengetahuan dan 

keterampilan sosial dan kemasyarakatan, 

termasuk mendengarkan secara efektif, 

pemecahan masalah, refleksi dan tanggung 

jawab, serta pembuatan keputusan yang 

etis. Kegiatan ekstrakulikuler yang 

diselenggarakan sekolah menujukkan 

adanya dukungan untuk pengembangan 

pengetahuan. Selain untuk murid reguler, 

anak berkebutuhan khusus juga boleh 

mengikuti kegiatan ini asal dengan 

persetujuan orangtua. Selain itu, dimensi 

dukungan sosial siswa, menunjukkan 

adanya jaringan hubungan untuk 

mendukung kegiatan akademik dan pribadi 

siswa. Sekolah memberikan kebebasan 

kepada seluruh siswa untuk mengikuti 

kegiatan akademik baik intrakulikuler 

maupun ekstrakulikuler. 

3. Sedangkan  dinamika interaksi sosial 

antarwarga sekolah yang belum 

mencerminkan budaya inklusif adalah 

interaksi guru pendamping khusus dengan 

guru sekolah reguler. Dimensi 

pembelajaran sosial dan kemsyarakatan,  

menunjukkan adanya dukungan untuk 

pengembangan pengetahuan dan 

keterampilan sosial dan kemasyarakatan, 

termasuk mendengarkan secara efektif, 

pemecahan masalah, refleksi dan tanggung 

jawab, serta pembuatan keputusan yang 

etis. Pada dimensi ini, peneliti tidak 

menemukan data yang mendukung. 

Tanggung jawab yang diemban setiap 

warga sekolah hendaknya dilaksanakan 



dengan baik. Namun peneliti menemukan 

adanya lepas tanggung jawab yang 

diberikan guru sekolah reguler kepada 

guru pendamping khusus ketika 

berinteraksi dikelas dengan anak 

berkebutuhan khusus. Selain itu, dinamika 

kegiatan intrakulikuler sekolah juga belum 

mencerminkan budaya inklusif. Kegitaan 

intrakulikuler dengan proses belajar 

mengajar, terdapat dimensi jaminan sosial 

dan emosional, yakni meliputi perasaan 

siswa yang merasa aman dari cemoohan, 

sindiran, dan pengecualian. Temuan data 

dilapangan menunjukkan bahwa sering 

kali masih ada cemoohan dan sindiran 

yang didapatkan anak berkebutuhan 

khusus baik dari teman sebanya maupun 

dari guru. juga belum mencerminkan 

budaya inklusif. Selain proses belajar 

mengajar, kegiatan intrakulikuler yang 

kedua berupa terapi yang diberikan 

sekolah kepada anak berkebutuhan khusus 

menunjukkan bahwa layanan kelas yang 

diberikan kepada anak berkebutuhan 

khusus kurang terlayani dengan maksimal. 

Oleh sebab itu dimensi lingkungan fisik, 

yang meliputi  meliputi kebersihan, 

ketertiban, dan daya tarik fasilitas dan 

sumber daya dan material yang memadai 

masih belum dapat terimplementasi 

dengan baik. Fasilitas yang ada di SMPN 

29 Surabaya cukup lengkap untuk 

mendukung kegiatan belajar mengajar 

siswa baik murid reguler maupun anak 

berkebutuhan khusus dengan alat 

terapisnya namun sumber daya 

manusianya kurang memadai.  
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