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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Responden belum memahami tentang ABK, mereka belum memahami 

tentang konsep ABK, karakteristiknya, jenis ABK dan hambatan yang 

dialami oleh ABK. Responden semestinya mengenali dan memahami ABK 

terlebih dahulu sebelum memberikan pembelajaran. Responden juga belum 

memiliki kemampuan untuk mengetahui kebutuhan ABK. Mereka belum 

memahami tentang mekanisme identifikasi ABK, asesmen, penempatan ABK 

dan menuliskan profil ABK. 

Layanan pembelajaran yang diberikan responden kepada ABK di sekolah 

ini belum optimal, selain karena infrastruktur sekolah yang memadai, adanya 

guru dan lingkungan sekitar sekolah yang belum menerima ABK sepenuhnya, 

serta pengetahuan guru yang terbatas tentang adaptasi kurikulum dan KBM 

yang fleksibel dan akomodatif menjadikan layanan pembelajaran yang 

diberikan kepada ABK disekolah ini belum optimal. Sekolah semestinya 

mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah agar dapat 

memberikan layanan pembelajaran yang optimal kepada semua siswa, 

termasuk ABK. Monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan 

pendidikan inklusif seharusnya dilaksanakan agar sekolah dapat memperbaiki 

dan meningkatkan layanan pembelajaran kepada ABK. 

Kebutuhan responden saat ini dalam upaya meningkatkan layanan 

pembelajaran terhadap ABK di sekolah ini adalah mengikuti kegiatan 

sosialisasi tentang pendidikan inklusif, mengikuti seminar atau workshop 

tentang pendidikan inklusif, mengikuti bimbingan teknis tentang cara 

menangani ABK, melaksanakan studi banding ke sekolah inklusif lain dan 

mendapatkan bantuan biaya pendidikan untuk meningkatkan kompetensi 

yang mereka miliki saat ini. Temuan di lapangan, kesulitan yang responden 
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hadapi saat ini adalah kurangnya pengetahuan tentang cara menangani ABK, 

media atau alat peraga yang terbatas, infrastruktur bangunan yang kurang 

baik, serta lingkungan sekitar sekolah yang belum menerima ABK menjadi 

kendala dalam memberikan layanan pembelajaran yang optimal kepada ABK. 

Kompetensi yang dibutuhkan guru reguler di sekolah inklusif ini guna 

meningkatkan layanan pembelajaran terhadap ABK yaitu kompetensi 

melaksanakan penerimaan pesera didik baru yang mengakomodasi semua 

anak, kompetensi melaksanakan kurikulum yang fleksibel dan akomodatif, 

kompetensi merancang bahan ajar dan KBM yang ramah anak, kompetensi 

menata kelas yang ramah anak, kompetensi pengadaan dan pemanfaatan 

media adaptif, dan kompetensi melaksanakan evaluasi pembelajaran dalam 

setting pendidikan inklusif. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru reguler 

guna meningkatkan layanan pembelajaran terhadap ABK di sekolah ini 

adalah dengan cara sekolah sebaiknya melaksanakan kegiatan yang dapat 

memberikan pemahaman kepada pendidik dan tenaga kependidikan mengenai 

pendidikan inklusif, diantaranya mengadakan sosialisasi tentang pendidikan 

inklusif, mengikuti seminar, workshop, bimbingan teknis, diskusi yang 

dilakukan secara terstruktur dan berkala, dan menyediakan sumber belajar 

bagi guru. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa rekomendasi yang 

diajukan baik untuk meningkatkan kompetensi guru reguler dalam 

memberikan layanan pembelajaran terhadap ABK di sekolah inklusif maupun 

untuk penelitian selanjutnya. 

a. Bagi Guru Reguler 
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Guru reguler di sekolah inklusif dapat menjadikan hasil penelitian ini 

sebagai referensi untuk meningkatkan kompetensinya dalam memberikan 

layanan pembelajaran kepada ABK. 

b. Bagi Sekolah 

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus memberikan 

kesempatan kepada guru reguler dan memfasilitasinya untuk 

meningkatkan kompetensi dalam meningkatkan layanan pembelajaran 

terhadap ABK. 

c. Bagi Pemerintah 

Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Bandung melalui UPTD di wilayah masing-masing harus 

lebih memperhatikan kondisi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, 

agar sumber daya, fasilitas sekolah dan bantuan yang diberikan lebih 

optimal sehingga layanan pembelajaran kepada ABK menjadi lebih baik. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti hanya melakukan penelitian pada satu sekolah dasar 

penyelenggara pendidikan inklusif saja. Maka ada baiknya penelitian 

selanjutnya menggunakan sekolah dasar penyelenggara pendidikan 

inklusif lain yang lebih banyak, sehingga hasilnya dapat 

digeneralisasikan. 
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