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MENYIAPKAN GURU PEMBIMBING KHUSUS PADA SEKOLAH
PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

METALUI PROGRAM 51 KKT

Oleh
Triyanto Pristiwaluyot

ABSTRAK

Permen Diknas Nomor 70 Tahun 2009 menyatakan bahwa (l) Pemerintah kabupaten/kota

menyediakan paling sedikit I (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan

yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dan (2) Satuan

penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh pemerintah

wajib menyediakan paling sedikit I (satu) orang guru pembimbing khusus. Guru

khusus (GPK) memegang peran sangat penting dalam membantu guru-guru di

umum dalam berinteraksi dengan siswa berkebutuhan khusus, melakukan identifikasi

siswa berkebutuhan khusus, memproses pemenuhan kebutuhan khusus siswa, melakukan

adaptasi kurikulum, melakukan adaptasi materi dan metode pembelajaran sesuai dengan

kebutuhan khusus siswa dalam setting pendidikan inklusif. Untuk melalarkan itu Perguruan

Tinggi berkewajiban memberikan dukungan dan ikut berperan aktif dalam rangka implementasi

pendidikan inklusif, dalam upaya mewujudkan pendidikan untuk semua. Oleh karena itu

Perguruan Tinggi dalam hal ini Jurusan PLB Universitas Negeri Makassar terus berupaya

meningkatkan kapasitas dalam rangka memberikan dukungan professional implementasi

pendidikan inklsit termasuk dukungan terhadap penyiapan GPK yang berkualitas melalui

program Sl KKT.

Kata kunci: guru pembimbing khusus, SI-KKT

A. Latar Belakang

Perhatian dunia terhadap hak memperoleh akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan

khusus (ABK) yang sama dengan anak-anak pada umumnya sudah dimulai sejak pertengahan

abad ke duapuluh. Pada tahun 1960-an pendidikan integrasi (khususnya bagi tunanetra) rnulai

diperkenalkan di beberapa negara. Dalam sistem ini anak-anak berkebutuhan khusus dapat

menempuh pendidikan di sekolah-sekolah umum. Kernudian sejalan dengan pesatnya perhatian

I Dosen Jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar
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terhadap pendidikan untuk semua, pada tahun 1980-an mulai diperkenalkan istilah "inclusive

edttcation" yang dipraktekkan di Canada dan berkembang ke AS dan negara-negara lain.

Di lndonesia, perkernbangan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak-

anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan anak-anak

pada umumnya dimulai pada tahun 1970-an. Pada tahun 1978-1986, Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan melalui Proyek Pendidikan Terpadu mencanangkan gerakan pendidikan

terpadu (integrasi) bagi anak tunanetra. Ketika itu projek ini mendapat support dari Helen Keller

Internastional (HKI) berupa bantuan teknis. Sistem "integrasi" ini memberikan kesempatan

kepada anak berkebutuhan khusus yang dianggap mampu untuk menempuh pendidikan di

sekolah ulnum. Untuk rnembimbing anak berkebutuhan khusus menyesuaikan diri dengan

sistem sekolah, mulai diperkenalkan Guru Pembiming Khusus (GPK). Pada tahun 1999

Pemerintah memperkenalkan gagasan pendidikan inklusif dangan bantuan teknis dari

Universitas Oslo, melalui seminar dan lokakarya. Pertemuan internasional di Bukittinngi tahun

2005 melahirkan Rekomendasi Bukittinggl yang menyatakan bahwa pendidikan yang inklusif

dan mmah terhadap anak antara lain dipandang sebagai sebuah pendekatan terhadap

peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional

untuk'pendidikan untuk semua' adalah benar-benar untuk semua.

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesernpatan bagi peserta didik

berkebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau

memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk belajar bersama-sama dengan peserta

didik lain pada satuan pendidikan umum maupun kejuruan, dengan cara menyediakan sarana,

tenaga pendidih tenaga kependidikan dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan

individual peserta didik. Dalam sistem inklusif, kurikulum pendidikan harus bersifat fleksibel.

menyesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta didik. Sistem pendidikan inklusif

memungkinkan dilakukarurya "diferensiasi pembelajaran", baik dari aspek metode maupun

materi. Untuk merealisasikan itu semua, peran GPK sangat diperlukan. GPK-lah yang

membantu sekolah dalam melakukan di fferensiasi tersebut.

Seiring dengan keberhasilan pemerintah mensosialisasikan pendidikan inklusif

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikkan anak-anak berkebutuhan

maka menjamurlah sekolah-sekolah regular yang menyelenggarakan pendidikan

Namun keberhasilan ini tidak dibarengi dengan penyediaan GPK yang mendampingi

bekebutuhan khusus di sekolah regular. Dewasa ini GPK disuport dari guru-guru SLB

diberi tugas tambahan untuk mendarnpingi sekolah regular penyelenggara pendidikan

Sementara jumlah guru SLB terbatas, dan masing-masing guru juga mempunyai tugas

yang tidak kalah beratnya, sehingga kebutuhan GPK tidak terpenuhi. Untuk itu

298 Impbnzntasi 
"andidikm 

In(fusif lary tserfraraft1er Menyongsottg I(uriftr[um t{asAru[ zOU



upaya-upaya strategis dalam rangka menyiapkan guru pembimbing khusus yang dapat

mendampingr dan membimbing siswa kerkebutuhan khusus yang ada di sekolah regular.

B. Kebutuhan Guru Pembimbing Khusus

Hasil pengamatan atas implementasi program pendidikan inklusif yang telah berjalan

selama hampir tujuh tahun, berbagai kendala masih menghambat antara lain: terbatasnya jumlah

guru pembimbing khusus (GPK), sebagian besar guru sekolah reguler mengalami kesulitan

dalam melakukan identifikasi dan asesmen ABK, modifikasi kurikulum, maupun pembelajaran

ABK bersama dengan siswa reguler. Dalam kaitan pemahaman, masih ada sebagian besar orang

tua dan masyarakat berpendapat bahwa anak cacat sebaiknya bersekolah di sekolah luar biasa

(SLB), kekhawatiran sebagian orang tua anak reguler terhadap kernungkinan terhambatnya

pencapaian hasil belajar anak mereka dan guru sekolah reguler tidak akan mampu mengajar dan

memberikan layanan khusus kepada ABK.

Dalam seting pendidikan inklusif, perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi yang

memiliki jurusan atau program studi Pendidikan Luar Biasa (PLB) mempunyai peran strategis

dalam memberikan dukungan terhadap implementasi pendidikan inklusif. Kompetensi dosen

dalam mengelola dan melaksanakan pembelajaran akan sangat berpangaruh terhadap kualitas

lulusan. Para lulusan inilah yang akan bersinggungan langsung dengan siswa-sisrva

berkebutuhan khusus di sekolah, baik dalam setting inklusif maupun segregatif. Para lulusan ini

yang akan berperan sebagai guru anak-anak berkebutuhan khusus, baik sebagai guru kelas, guru

mata pelajaran, maupun sebagai guru pembimbing khusus (GPK) di sekolah regular

penyelenggara pendidikan inklusif.

GPK adalah guru-guru yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa (PLB), ahli di

bidang pendidikan anak berkebutuhan khusus, yang ditempatkan di sekolah-sekolah reguler

penyelenggara sistem pendidikan inklusif. Dalam konsep penyelenggaraan sistem pendidikan

inklusif, peran GPK sangat penting. Mereka berfungsi membantu guru-guru di sekolah umum

bagaimana berinteraksi dengan siswa berkebutuhan khusus, melakukan identifikasi kebutuhan

khusus siswa, memproses pemenuhan kebutuhan khusus siswa, melakukan adaptasi kurikulum.

melakukan adaptasi materi dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan khusus siss'a.

melakasanakan pembelajaran yang diindividualisasikan, dan melakukan evaluasi terhadap

kompetensi yang diharapkan.

Guna memberikan panduan teknis dalam merintis penyelenggaraan sistem pendidikan

inklusil pada tahun 2009 Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional (Permen Diknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.

Dalam Pasal l0 Permen Diknas Nomor 70 Tahun 2009 dinyatakan bahrva:
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(l) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit I (satu) orang guru

pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan

pendidikan inklusif.

(2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh

pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit I (satu) orang guru

pembimbing khusus.

Berdasarkan regulasi tersebut semakin jelas bahwa keberadaan GPK sangat diperlukan

dalam implementasi pendidikan inklusif.

Dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 pasal 11 dinyatakan bahwa Satuan

pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berhak memperoleh bantuan profesional sesuai

dengan kebutuhan. Bantuan professional tersebuat dapat dilakukan oleh Pergunran Tinggi,

dengan demikian Perguruan Tinggr berkewajiban mernberikan dukungan dan ikut berperan aktif

dalam implementasi pendidikan inklusif dalam upaya mewujudkan pendidikan untuk semua.

OIeh karena itu Perguruan Tinggi dalam hal ini Jurusan PLB Universitas Negeri Makassar terus

berupaya meningkatkan kapasitas dalam rangka memberikan dukungan professional

implernantasi pendidikan inklsil termasuk dukungan terhadap penyiapan GPK yang berkualitas

melalui program Sl KKT.

C. Program Sl KKT

Upaya perbaikan di bidang pendidikan merupakan suatu keharusan untuk selalu

dilaksanakan agar masyarakat dapat maju dan berkembang seiring dengan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Beberapa upaya yang dilaksanakan antara lain penyempumaan

kurikulum, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatiharu perbaikan sarana-sarana

pendidikan, program sertifikasi guru, dan lain-lain.

Guru merupakan unsur paling depan dalam keberhasilan agenda reformasi pendidikan.

Dalam dunia pendidikan, peran dan fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat

signifikan. Guru merupakan bagian terpenting dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu,

dalam setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan, eksistensi guru tidak dapat dilepaskan.

Dewasa ini Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah

mengembangkan program Sl Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (Program Sl

KKT). Program ini dimaksudkan untuk rnemberikan solusi bagi guru-guru yang kesulitan

memenuhi jurnlah jam mengajar yang merupakan kewajibannya sebanyak 24 jam tatap muka

per minggu, dan guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan (mismatchl

agar memiliki kompetensi alternatif yang merupakan kompetensi tambahan selain kompetensr
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utama' Pemilikan kompeterxi tambahan dapat dilakukan melalui penambahap pendidikan
akademik baik bagi mereka yang masih menempuh atau sudah lulus Sl kependidikan maupun
guru dalam jabatan yang telah bersertifikat pendidik.

Dalam konteks di SD, kewenangan utama guru SD adalah sebagai guru kelas dengan

kewenangan tambahan sebagai guru SMP pada salah satu dari lima (5) mata pelajaran pokok di

SD @ahasa Indonesia, PKn, Matematika, IPA, IPS). Pada tingkat SMP dan SMA, kewenangan

utama sebagai guru pada satu mata pelajararl ditambah dengan kervenangan tarnbahan pada

salah satu mata pelajaran yang berada dalam satu rumpun, atau mata pelajaran lain yang

memiliki substansi keilmuan yang dekat. Sedangkan untuk guru SMK, kewenangan tambahan

adalah kewenangan utama sebagai guru pada salah satu mata pelajaran produktif dengan

kewenangan tambahan sebagai guru pada salah satu mata pelajaran adaptif yang relevan.

Program Sl KKT dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu

a) Kelompok A adalah mahasiswa Sl Kependidikan yang telah menyelesaikan seluruh mata

kuliah kewenangan utama selain skripsi dan sedang menulis skripsi.

b) Kelompok B adalah lulusan Sl Kependidikan yang belum menjadi gurulbelum memiliki

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

c) Kelompok C adalah Guru telah bersertifikat pendidik dan berkualifikasi S1 tetapi

mengajar tidak sesuai kewenangan utamanya Qnismatch\ atau tidak dapat memenuhi

kewajiban mengajar minimal 24 jarntatap muka per minggu.

Dalam kaitannya dengan pendidikan inklusif, guru-guru pada sekolah regular

penyelenggara pendidikan inklusif, di samping tugas utamanya pada satuan pendidikan masing-

masing, dapat saja diberikan kewenangan tambahan sebagai guru pembimbing khusus (GPK)

yang bertugas membantu melayani kebutuhan siswa berkebutuhan khusus yang ada di

sekolahnya. Mereka benugas membantu guru-guru regular di sekolahnya tentang bagaimana

cara berinteraksi dengan siswa berkebutuhan khusus, bagaimana cara melakukan identifikasi

kebutuhan khusus siswa, memproses pemenuhan kebutuhan khusus siswa, melakukan adaptasi

kurikulum, melakukan adaptasi materi dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan

khusus siswa.

Hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan Program Sl KKT adalah bahrva

program ini harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip profesionalitas guru dan peraturan

perundangan yang berlaku.

D. Strategi Menyiapkan GPK Melalui Sl KKT

Guru pembimbing khusus (GPK) adalah guru yang memiliki kualifikasi akademik atau

latar belakang pendidikan luar biasa yang bertugas menjembatani kesulitan sisrva berkebutuhan
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khusus dan guru kelas maupun guru tnata pelajaran dalamproses pembelajaran serla melakukan

tugas khusus yang tidak dilakukan oleh guru pada umumnya. Tugas khusus itu adalah tugas

yang berkaitan dengan kebutuhan khusus siswa-siswa berkebutuhan khusus yang ada di

sekolahnya. Guru pembimbing khusus bukan Bukan guru kelas, bukan guru mata pelajaran, dn

juga bukan guru pembimbing dan penyuluhan.

Program pelatihan GPK melalui program Sl KKT bertujuan untuk menghasilkan Guru

Pembimbing Khusus yang berkompetensi dalam

1. Menemukenali anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah dan masyarakat

2. Medembatani kesulitan ABK dengan guru kelas maupun guru mata pelajaran dalam

proses pembelajaran

3. Membantu guru kelas dan tenaga lainnya dalam bentuk konsultasi untuk optimalisasi

pelayanan ABK

4. Membantu guru reguler dalam menyusun program pembelajaran bagi ABK

5. Memberikan layanan khusus pada ABK yang tidak dapat dilakukan oleh guru pada

umrunnya di ruang khusus

Untuk mencapai kompetensi tersebut, maka beban studi program Sl KKT bagi GPK yang

harus ditempuh sebanyak 48 SKS, yang terdiri atas mata kuliah bidang studi kewenangan

tambahan yang bersifat teori sebanyak 36 SKS (75%), dan bidang studi kewenangan tambahan

yang bersifat praktek di lapangan sebanyak 12 SKS (25%), yang ditempuh dalam dua semester.

Mata kuliah untuk program Sl KKT bagi GPK yang dikembangkan di UNM

dikelompok dalam dua kelompok, yaitu mata kuliah dasardasar ke-PLB-an dan mata kuliah

keahlian PLB.

Distribusi mata kuliah tersebut adalah

A. Kelompok Dasar Ke-PLB-an

a. Kapita Selekta PLB

b. Pendidikan Terpadu dan lnklusi

c. Pendidikan Anak Tunanetra

d. Pendidikan Anak Tunarungu

e. Pendidikan Anak Tunagrahita

f. Pendidikan Anak Tunadaksa

g. Perpektif Pend Anak Berkesulitan Belajar

h. Dasardasar Pendidikan Anak Autis

i. Kelompok Dasar Ke-PLB-an

B. KelompokKeahlian PLB

a. Identifikasi dan Asesrnen ABK
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b. Dasar-dasar Tulisan Braille

c. Orientasi dan Mobilitas

d. Bina Komunikasi, Perse,psi Biunyi dan Irama

e. Bina Diri

f. Bina Diri dan Gerak

g. Modifikasi Perilaku

h. Manajemen Pembelajaran ABB

i. PengembanganKurikulumDeveransiasi

j. ProgramPembelajaranlndividual

Diharapkan dengan pernbekalan materi-materi tersebut, akan terbentuk kompetensi GPK

yang berkualittas, yang dapat membantu melayani kebutuhan siswa-siswa berkebutuhan khusus

di sekolahnya.

E. Penutup

Dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 pasal 11 dinyatakan bahwa Satuan

pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berhak memperoleh bantuan profesional sesuai

dengan kebutuhan. Bantuan professional tersebuat dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi.

Perguruan Tinggr berkewajiban memberikan dukungan dan ikut berperan aktif dalam

implementasi pendidikan inklusif, dalam upaya rnervujudkan pendidikan untuk semua. Oleh

karena itu Perguruan Tinggi dalam hal ini Jurusan PLB Universitas Negeri Makassar terus

berupaya memberikan dukungan professional dalam rangka implementasi pendidikan inklsif,

termasuk dukungan terhadap penyiapan GPK melalui program Sl KKT.
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